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 .ررظلاو ىظبلا لا هلاوعحد هاو ىلا يؤاطلا 5

 رمت ميار انك نصل برش ا ىسنث قو
 سيفنفمّف اهلا بِك ةَبصو ماوعالا سدي اق

 لسير وش يسب يما ايو ٌةنوه ام حب ب وها 22

 سم دق هع ىف ولا نهانا ىبع لجند سلاسل نا زاىتح

| ىيعل ين رتلسفا دع ساس داعو
 معلا 

 رجلا لفعا ساي نوط علا يغسل ف وويل

 رعي لد و لا كيو مامي ال لذ لصف
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 رتقلابر املا ر روثلا هم حرت و مولا هوو با وو

 مك :نالوفلا دارو رق طلو امش لاهرلا ةزتف لورا
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 4-5 الا سوس لع راع بحب اعارابكرو اشو
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 صلو بد » اىامزلو رصدخ امر ىبك ءانهرن ت تلمن تدمي ذلاو

 يشب صيبا هاف اوضرو ا 00١ ١ًواجم فوقولالاط

 ريش فدو ىرباث لسا ىل مهد ف وول او ف

 رم الب اهدار بيبا ىل مهد نيبع لا ملفلا
 لا
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 اهفَستداثوالا هبع سس لف

 اومقَد هش هلارعملا ىلا ماومام او

 هي طررب د ملا
 مسا مانا كد كيفما 7

 مس هائلاه دام ْمدهاوو

 هس ماوس هلا حلو

 للعلوم طا ءيلا و
 قمن يش هدر ب سانلاو

 قاس ورود سامو غاس

 2 رض دعب تدر نسل
 اسد اين لاو قظفلا هش

 قط شتا حيو

 مكاو اه اهفشلا لوا
 هل مم يسولا ٌّةورذ مهافم

 غول نم رشي وما
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 سس ىف لشلا راضو كر مذا

 رميه مشن اوهمس ان رد

 ريكو للود فوه زل د واكا ل

 رسمهتهم ومع وا عراواب هش

 م د مشسإلا يهب و سبح فارع

 ْ نيج دع ل

 مهلا ءقو ىف اس

 ىلا ف يح الو يظل او مثل

 مئتنر انلا ناهفاس لو ران
 >4 هصضالب لوم در فاطلاد
 سس رن ب عملا ىالملا غم اح

 كلب ماقهللا بيلا ىوس لش ملون
 مسطظملا سلا ؟ اهرلا رار كوخ
 رسوم يرش يسهل ء١وللا دمع

 سد را و توئابلا مع ىركت_ لاك
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 اوثلشا رق ماو سلا 2: رو
 سرك لكلا لهإل ىو ثلا و

 امني مد و فلو مرج
 ابواه ' ك,ىث لاو نىك و

 طع انهم ام وفع اب وف

 كرم صال ش ٌظردغ ارد
 يه هضم بيز اقم مم
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 سرعامو د مهم عذر نيام

 رتولا هدي مميز يدل
 ٍربَّصلاو باها كو هاه

  ىهذلا رشات وش حولاذ

 جاله يانفرلو عاد ءاعد

 محلا بزمتلا رم يرش أي و
 لا باذ هلطو هيسارا دو
 روم يهَسو ارهر لمبلا هد

 اوثماو



 اورها ام لثم اوحاهسس او اونا و
 دع ابب ام اونا اورشاحو مل

 اب هلوهتشيام هلا تانج
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 ا 170

 مرسل دولا تانجو يفتشاراو
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 ا م هش تاعي د اهيق ا
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 مليح ةناعاطلا و شئاصولا اربد

 مال تالي املا ى اوما ء اش اررص

 لف :

 راو موهفلاب قو اوكفتساو
 ول اونالامساو هب ا نع

 يضم ةيغؤرلا نيد وصلا فقس

 صردلا نم اسهشاو عطب مثلو

 رسْملا و من اك ىلا عيه عر ون له

 رمش ز مداهرملا و بلا للزالاو
 رّيفلا ةلوعام مكر را راد

 فل رول ور رم ىو علرع تارش

 رهقلاو ىنشلاممبك نيا ف
 # طلال وويل او مف هل الا ىرع

 سدكاعب اك ءاجلا نسللا يهل اذو
 ركيناو ومما رولظن و عار مهلا نم

 رسام يوط داش فمل ورك.

 مفاو ىلا ىف قش ئم زر
 مرشلا و مث الملا عم دوعرهلا وش

 سك ةماظ و تدب بيك
 وه الب انهذ الاد برشل او الاه

 موف ماغق ع مررطب داع

 ىرخ تاب انما عماري مرشملم لع

 ميس سغا لال ىف ولون
 ريشتسلا عض ىل فل كن لا سحاب

27 



 200 7 لولو هذ الخ ينس مرش ابل

 هبا د وفلل مع اول رن و به الب ىراجاى شل اه ةكدلاو

 سبخا بيل بيطايابشي د احا ميك سطفنم ٌئشرل او راو

 مهبلاو سابا روكي و ...مُلُش فرب ارا ا
 تغرب عنو حاحجس بلغ طلب ىف وا نإ اما 7 «, ارش

 سفلي ٌروفلاو اءلت ةءامس «(تّيضنالع سلا مث

 قد مرارقلا ءاجاك امه بترد بهالو فيكي

 لاس وكملا رولا فعا و تير ويلا يسمو مدي نلا يه

 ىوهياب“ ملولالا اوين ذا هاو اثق امو موعاطا وقري

 رمد دالاو ميا اوهلولو منور اطذالاو قولا ١و دباغو
 رمل لاس مرسم ىل ثنا انركانؤلابو هه همالل ياما

 موسم ملح اي يدل و ملاو 0 يلا وس

 رك ةون ارش دش ٌبيط 9 اذو ” تناوب بام
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 0 0 يأ ف اك شم 0 0
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 ل َن اكدآلو نأ اه ريشسب الو تس رشا ل اهنو ناس 07
 ل اعهصورنا ذو لهرمالو سأنلا ار ىساويالوىساوكااب نولال

 7 20 1008 برغدالو 00 0 0 0
 د موا 78

 "ليك عيمجوح از هاو اسال ل
 58 اعقل هنأ ىف وصيد ارك | اصادهأ ن كك دده ولا
 | * ىروكا داس دو د كئادصلا نع :لاوعهالو تاز ةيرسم تسيلرت اذن

 ا اير الو لور عر ا زا[ رت !مرلعت مى لعد اا ص رقد ملا و

 1 حا ررسسعا قلفز رمت نمو ناك اونر كفل اب لغاشتتلاىعنيدر رايق
 5 مناد كولو ا ا

 ' ال اقوا هل ةزعو ناعما او ئتسأ ئتسلك م خانم ايقالا

 ظ - قلعو نادرا دو يلاعت وق ن تلات نايبلا عمرو ىتح ليعامس |
 7 : قلكإ لمت [صمخاغاو | علضو نوراسي فهن نىمرالاو ّن اووسلا
 09 ا تعرفح مورمع نال لا |مزلمتلا نفوز امناو ىلاجاو اوركمتتالو
 كاضرلا ن اكاليو ياعرلا نازييرلفتلا بمر ةر او الذرشسلا مروع
 ٠ ديلا بيسوبو ينل لدي ندوبعلا تناك ع ديلاو ىسفنلا مارك
 قلو ور ارز روبعراو ياسا فوركيتيذلا اول ناربلا يد ويحل ار اثر اف
 4ع ص هيلغمل و ةدلاوبأ رض او يون !نضرولاو ن و ىل !قلضو نوركمتو
 78 قلم اوركمت لاقرا 0 ما | نعنع (ىصررذ
 6 اور اين اوك | ىدر ىابع نبا نع مي اور يف و وكلب 3

 ظ زالوا ل اوركعتاصب ارنعو عادت نورروت الملا اد ىلا
 2 فتوهدر زد الاقي سرك ا جوداسسل اواع لا ين نأو ىلاونرسل !تاذ م 7

 رمد اجب ١ناك تدر ا اوه عمر يسمن عون ىلا كوه و بهي ال مدس كواز
 ل و ريداوبج | ا< نامي الإ ضل سلا بهنم لبد همئاذ نع هزي ىلامنو
 ْ .:ؤويصيلأ د هو ئتيل تكس يل ناراهتعا وم هدرا يزلاى عم ااب
 "ا رسول زطوملاو اضرب ريل اذ ليطقتالل يرغب و ليتم الي تيتا
 1 لب ل ا
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 ,نعزه< الو كسر لع عشمبال تدعلا مان يار زيمر واق كح اكول
 ' وطساراشق هلا نادل كبر | نه ] همم ى ا طك لاو اك ن زوو ةوذو مى

 مدلاو لاطباو ةرأو لب رتمو اتم عاطتتسمت قصي نعضيو م هويد كريب اذ
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 تروم نموه ىزلا مظعلانو دررولا ل الجو نال عطكلا فرغشيةازودو

 يراطكل اهل يفعل لاعفم نع فرص ,ايشالا لذ كيلاوه ملح اسجالا

ن يز) اوضردكا ىسسكاو هايلع مرش
 بح نع وعما صو

ضع فيتسي ال ملا فلآ يرسو ةامعلانصعمرهاشيو
 يلو ب

اع د ماقال ارنعراسل اىعزويالو ليا
 ىشطبو لع دصول ا ذي

 0و را سر اهىرط ىسانلا ساذج ودولو قاعت زا
اوهاو :ئامصو اي 2 دلو نش ليلو نادرو درحاو

 ناو تيظدالف ل
 هر[ خس م ' مف العلا) 17 و ووو ل وف الو للم ل كيرشم

كل !مورعم اوهدعاوف» ل اهل انما: لمد
 نر ريطلاو كرر

 اوس ئتلكذا ملول ماعلا نمد[
 6تع وونوارعاو ىعرب

فاقت نا اهاو تاب عدده اور هيج
 ىدس ص ىسمل ىؤل ارهاولاوبو 

ه وص ناردول اوبالث عل مين الدحاولاو ل(:
 مل فوجضول يزل او

 فن ال< 0
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 /تتمسر ميم ا

 ١ 6/6 9 تتيع م 11

 0 0 مولا 2

 امو ضللا رمادي وسب وك هاد انه عينارل

 5 ا تالة بعلي از اقو برْسينالو لكابالهزلا
 ارلاوه لَو درو .لاريل رنا يزلاريسسلاوه ىلارىملا ياهلا و
 ايتن ارصقب ىا ميلا ارجو رمعي يذلاوصليق و قايل

 وك !ىمز لمس عم همل ب اوحا# رن نامحا التسول
 لدا كار لع لاكي 1106 ساعت ل ثاطص تا

 1 انلولاو يجو لما ملح ا تدق

 00 الءانركذو لاك هن قلاتلد لدهن اي !نايب م رخا و ٌقوسل
 ردي توج دايما اى عمم ل )ونقه وولاءام ماع او ئيعناتلاو <“

 1 ام ددؤسل/يلا ىلا يزلاررسلامنا و

 00 ارهلا ل ع#ل ماك ايلعلا نا لي امو ريلارب ا
 ىيبلره ار | ناهس علب و ل اق إيلا تافصءان ا ناهذ
 لإ لمار لاو ايعس لت لع رنرابعنرباعص أو هررعاو رماد اون لادو ظ 7 ل 9 ةدلرحا ناو اوك واس كانم اري هوكي نا كلاب يضف رح
 "2 ماو فاز: نلجاو دارنا العيد لو لانم هلاردا ونعم الك ل ا
 رج ايعولا راسو نيك ارم توم ارم ديالو توعرج ثيكال تَح / هوصوم ة وير ابو دووم لزذ ل يذلاعض اطمن دنا يح
 كولا الاداب تبل مامزووا يحط د حاز مرعلاو تول ”يوس

 ةويكا) نو علل اق ىك اىابنلا 22د - ' بسلاتو؛ نوعبحر ميل 3
 فس !اوربرأر ىلا ةلكاو سسك فقتعنو نراوعاد توه ائل 0

 #4 ”ر ايلاف صو اذاو هلا 1 يد مالا
 00 ا رواد الا اخ ىيحزرا لوو ابر ماتسلع

 الرع دق ةزمبولايئزولا بح ان ئوضوم اوت |:علاد توها ا ىك
 مهررق ثحاو ةرارءاب دنرع ل رى ئدل دو ءاوإ مانيبا ةدوصول

 01 قانع اتعمريع اعقل اقلاخيررطتأ 0 اراطاو عىتحل ومع لع ميكاب مينا ذ
 كاطعالاقب 0 وم 0 الآ ا 0
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 ١ كارل

 ديالا ! ايضا ” نيب اع وب يصل ب دحعحف .س نان ب ن2 نل سرا يش ]] ايا ا ا

 ءاءارصتخاوتته ضرالا تاروسلإط انو دا :

 1 رد 0

 ا دنح هاي هذال اب يزايرلص او ذات جيدا قرحاب

 الو لوق ةنالوتاطملان اك لصولاىنوهحو كّرول !لح الان:
 1 و راج قبال لنع فالك ل اةءادا ضم دليل
 7-0 0 اوصملاوم اسأب ملفزرق يلا اك هو دب ء اء لك
 مها تورط عب وعر يع و اوس مسام لك معللاىعوفو ا اوصالاو

 بلاؤك]ةعو جزاس ل لاونو ريلعر مهن و اجذاس ريع لاعو

 ضب 0 44 7 تاناويكان 0

 0 الو عرائلل الوا وهيل او .وملر أبر ع نع يل ع نا قل
 0 لا علل اق هولصلاو مدلول ع ايصهو ما'ءلامخ كاوسر
 ىكلتواىلعو ىرصا يعد اذا مى ميلك اللص ل وفرنمو لثوعر ي/دع
 نيل زنعلا يعم توات قو له عميل يالصيل ف ان اص نا

 ليما انلاة عع عفش اكن اخر اوغتسسب هلا ى مع وكئرشو ىليهسلا

 تناكن اور ادَعتسولا عك وج ”دلا امه تراك ن او عل عرب
 مسام ةالصلانا ١ تانج واغلاو عرشسلاويو فيثم 16و
 ظ 1100 اراو ءانتل أره سو لعيد (لص يبن ىلع ىل و7
 0 تراعلا ويعم م ور لفن لع يلع ذاك الع هانت لو

 ىفلانناورو تيلع هوان ل لوْسعَف يلعن ةدلص

ا - 01 غعفو مسح رباع من دك
 2و درعن 

 0 2 انا تعري ا ا هم ائيعو ا

 ىاك باكر ع نعررل اى يول ةيلب نما تاب هل شالا أ تكا

 [لسنا قلك لا الو لا او ىعتم( 1

 ين ىعل درونزلاو لي اور اولارهزا ىو قى اج تيل واول ق يوعز إل ورش
 من ١ ورتعت دلتو + |خولم تاك التر

 00 اضع له عمار نوب ناك يا

 بر يب ب ب اجد مدا بة م نان مب وف ل مز | و ,ملا ١
 يع >1 ةع ا ةيدضه .. ©2020 _.ننازززطارشإا يس دن 1طن م” 4 1 1 اود تاق رو را درع و عن ةينو



 رك هدأ

 ٌكلاكضاوذ رم وتسو ربعالو ©« ئتداارو ةاسبن تداءاموع

 5 فيبراؤسال ب او تروكذلا ةونلاز طرت
 يلاعألا" دب نو 0 6 ا 2

 3 دوو ِس 1 كادح ئعرزمحاد ناعلاثك اسف ئدّرقلاو د
 رشبار | نغيغ تن اكدلس عوه ل 0 ارلوقو

 00 ارلو ريسو .اهناضولض لك لعن لصوت اسروارات 0

 عملا نيم مدا هو و رزعينايصررط مام لإ |: هادم

 مشرارلو بم فض[ لج و ,زرعسا نال اوى ل بق ابيوتلا نأ منعيلا ب 28
 0 اكىغ نموعم او نانكىبلشامس 0 7 ادلعا امس
 ظ عد )اني نه و ّساههىد نع اؤاعصاو ياه ىدر و ىف ماو
  فنالهو ريلعرد لص انهريلا بح! ةأر بولو !علحرن !ق زحام |ووكب ضر
 | ا هدو لنمعلا لز اثم لك ىعمؤل تر طع اي امزسسا ن اول لو

 تيبس انا ل ىرلعر رص لال وس افاح ن عرنإضر ءيره يا تكيف
 1 رلارنعقشسَت نه لو او ةئعل ا مول مدالو

 لوسر لاول اف نكرنا ىضز سن أ مع يروزكل | ئتسىو

 ا ذات اءادر دوال ريطخو جان اطراف

 يورط ارغ هلو يا خالو ير قعشلو ليل اند يب زلم يمال

 ا زم اهلا تلوح يلاعلمااسنا قايبسو نا د

 رلاعلسا هود ريخأا نم تست لعمال انين ءاح ار وح

 لخو و ل دو بها وس اي
 فورم يكره هانوت لغات 1 او ق شا نافويكدلا وصوم ول دوسمو
 تقنالكإ زكر ير يور او تانيا ار يلاعت سارطس ا كأن اوداما نان ا شب لسا روويف اصل ملك لا غم ينل ذاع ْ از يايلاو رشيماوص رشبلاو ريل اوم : بكراهلاو ءاث عفن لنم ةءاطو نرمصلا تداقس يس دراي دعم  نفطصألاو ىرع ار ود عهرجي إن نك اي زلاو | قد مجن عم ل تي ّ | دع ليزلاوهرزاعوقو مادا هايج اما ىرضارج ةدزك ل محلا عوق 1 «نه ءانعم ل وعم منمىشسن ناو 2و عمر عن مهي ءىلا
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 وسلاو تف انييلا تاب للااب مر ىو عا ها
 ززتاانعدا د ع نرل نعد الزل ا تاكل
 ,لحلا )نوم لالا 3 اتالم لهالاةننلاعيلالاو مل او انين يزجاو
[لاخب وس واعف ال !لمتس الو ةوامل واو عاتاورلها

 ند از اوحوم لاو 

 أم هج دلاو عماد ينل ] اان نصلادت اضاورارضلا| ١
0 200 3 

 هما ل 0 م 1
 را 1ع عا ألاف اك او لهاللاو
 هلامالإو عابن هلاداز اان وكم ل موق 8 يسأب لااعلم اهنلوكو

 اا ليف مورعل دانك ىف ينك او غم دارج قدح لوو قرنا
 نع ا اقدم 2 ا لشد مكوخو مما هالو تب داع

 باو نمر | نيد ارانيخأو اورجا ضر ازهو تبهر معن نناىالسالا
 درعا يار, اح بحاص نعدلاو برو بكل بح عم باهدلاو بنا

 -ى ريع المص ل !لعزر اعرب ملا رياعءلاانه مداملاو سوما او

 1 كاي لاولعت 0 لغم داهم ىريع ارمي اانومجا نم ىاومصلاو

 يا نير اهلا لوقو ةيرزلكولو
 ريلعسالصرب ةيرباصلا

. 

 3 ؛ي ' اوهسسيل نم لوهدوروم ا ا ا
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 مشو وكول "ردم ىلع او لغعا
لعرد | ايصزتلزخمو الف يكرقل الع

 قس

ب نولوليالغيكو قولد كرري ن نم ىاةنس اع اره
 < فيلارك ر

2 د مادا قربي تل اواص/لوق ريد
 

 نعي نموص | معو ءيسلا (ف موعلا اكي اوم

0 رلتخا نعلم وزعي تلاع
00 

 دويالف و يصعد ند ؤْنم | امو داو منهل لزامب يرزع كو اوما

شا يرام يسكر ءزالكخا ا 8
 كياول

تنا داتا مضاوي يلا
 روعا ناكتلا عم مرفمرا اور غا

 تاعاطلازعيمزغيروت ابناء واهوا راع مدل العن يرن

و كدت امالي اوكشاو ل اناا يامراو
 اير وو ب

 و ىكرتو قاله صاسقاو
 ىلبم طؤوو يقرب

 يات "صراي كارلا ميئاعلا ظ
تلا انزل و الفمابز وانرلاو

 نم لوو شيأ
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 ٠ ليل يقاس لاقلت طونع نر ج برقل اععيوتبرلا 1

 ظ ,بام ال موصو ىلعللا لالا ابتغ م فدارر و دبعلا و رعاإل !ةدق قلم ١

 0 1 1 تام اذ اولا
 00 ا انولح اك 2 غال 00 يو
 7 ا اقكررحلا اس نع ترغي ١ ترسحرو و وتد ركل اوم ضر آلا
 0١  دقرالرعاومس ئح ره اارسحن عءاِشرلا | الفرس ناكت مشل الع 0
1 00 5 

 5 هاو اصاو لصا ومحو ب اروف تكول اوض و ا

 00 0 ءهاونور عبس ن الصراع 000
 وثرل وهلا قنا اليصا اولاوف اوال ثوملا نفاولربا مث ناليصااولاءو وا
 00 ء لهان نرلاثيملاتروليرمل “ رعاشلا

 الرفاع مالح اهي الاقد ظ
 اذكاذر ون لاما اولئاصالااب ىذازتل افيكو«
 35 0 : ل لملاهتقو ل نافاس
 | 1 دك لا د رابلا6 اب صو نب عمن كبلاو
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 كن نارها راكي ال نايعوتل ان امينا ايد افعل اومج | دقي ابلا 00006 ل لاو ىتضا د اوعلا ل اناو يعاورل اصييض 2 ؛قوا 0 1 تمر وطلال اكد باوصلا يعبراا مناص | قيثوتل اييعلا انا 1 اذ لاه امروبز ملا ناورحا وامل أ ةروا رع اطر عيبا |
 ا ايالستب زضدو وذو قا اهتميد ابدا ىاك ال ناو
 000 ُّ اردال د ماعلاو ج 0 أماسد أفرأكأ كى ور غؤم ةاقدو 00 0 اا اسوا ماقوو بونرلارس : اة بلوهو ذل مز ووعؤم ناحل ولا باسم ديو
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 11001 او رز ارامل بوت ةنملا ةزهاشف مح انجاح ادن
 هسكالاور "الاو ل ملال بحول ملاو نشمتلا تببحرفلاطمق ناسحالاو

 1 : نا 3 او | لفف ال امسف يرد ال ناو تقو لك ذر اغنسالاو ويلاو .

 أ ظ سفن ىربالم سالف الاوراق الاه ل كلا باي لاش العدل
 ْ .يلع واخ رب لباب .نمي رنه: ليسو لو رب قدقيواسسإلو ام اففالوال اح

 1 رزقل اسك رو لهل دير نأ سالفالاو فملاراقتفال 'باب ئهرنلا .

 ظ يلم فة مضماةريلقام وسلا ةرسكلا زو تلصو ىنجرلق نكس او
 0 يمك ىف مل نأ اودي ىز دور ثق اهو ردر ىلا منو ضرهتسو ناررح عج م

 1 0 ىلارلم ةرورضو رم ا قاف ةئطابلاو ره الارث زر نم

 ظ ' يرئارطملا اكوز دار زمدحاو تارة فام الايس ادكك لاح انجي نيزه
ْ 

 | د 0 ل اردو يل عشا دوجن ن !ىلارب تال ةراس حرش حو كله ندع فر طرتع
 | ها. وزعأ ىلصالا ندمت لع يلاهنمس اول ةريسو رل واس بنش ةنمجرب 00

 ظ 2 ظ
 0 امورليْغَو ةزيوعالا ربو رعوطب /لهلاو ضن بيش زملاطمورثملا 020

 اا ,فارتعا عم ىسالو هحربوركرأ دينو هدو ها هشسعت أم 2

 | الا ازد لاقي رنا ده الا كلا عرفت الراو انف
 4 1 نيرا لوخرلعافطا غلاة يروم ال ابنعاذ واير يا

 ظ رار بوتس د عك ع ىف ةئاخي اريرق ثح | درولاو :قاضمار
 ى "يب 0 0

 ٠ 658-5 0 نيغونررصُل أ وي أضيا ادوهؤم > ومص و 9 رصلا أو مبلل

 هي" !ايراسابس ديلاتلق ان كيتشن 0 رغات نات 0-ما
 ك/, لويز )ل اهتتررصانب نررصازاو انناعزدرو اني ثدرو اذاف ا

 «يديعل اذ | 0 قري عمال صلوف نمائاذش * ذم اخس ءاعرل ادلب ظ

 0 ل, بير هما لهل جلو ةنعازم/نمرنا اوراراجوب كلا
 نرد : العلا [ضعن ل |و' ةردلو بوفبلل و داصل اى ل

 0 ون ا 1[ 330000 ب0 ري قلما ةواقلا اس داما ل
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 كلن عوز ةرّسوه نلوم: 20 اذا
 يكلف 00-5 اهيا هنا 57
 0 هاتاهركلهارت قرصا هلال ار دان ا ”

 4 تاضنكابرحال لعل وال ارعاعتو_ 1 أو ةريل اراحز ١ اوهاكرم مرتدوما

  يراغلاورجا مامدلا جرحا يسال لق اد وح الذ لاكيملا
 0١ 1 وإلا نوم اصل بضلي قر لعسا وص وص لاق لال ارش ادرو ع ظ

 ' رورو تن رخاسل ا طارنا نمل ا تكيماومر تلى ل ظ كاعلاو ميئاوبا ع .نحاو ,رهل امارس دلاثحت دل اجوقبتو لوالااو
 ن6 و صرن 'لوسدر لاو لا السم و نر هيكنتو را 1 الخالا3ٌ رونو
 دوم الح" اللصتتشتو لوقا برؤت نار |سلاطا او البلا نام العزم
 ' يذلا ارو ةلعملاب بوح او قنا ماظن زغنو ن 'تامالغ عزو م
 : تاكازا لاك نار ابحالي وك نع يلا عل زهر راج عد يجن كدرو باضزلاو

 : تاكاذاف ءارولاىوز يارو مالجولا يوزر لجصقتن ان امو نيتسقتنس :

 فلولارود ها ]الث شم د نكون اري فبَكُف جكذ يزلا ءنمزل او انه
 تالايلعرمانز اماني اقولف م امهيث كنان اكرخاج ]لكن امزلا ناك
 كاقال او بئاغلإ ولع رض كلا اعا رداد نكل امصنسب نيالا زناغاش ارل
 بزو ىوصح زها نم تذولا١ ولو رتمل امري ىلا رثغالا نام ريما
 تومتريم/ و 0 نوف زر مال. ولخ و 0 أعلا
 يعل يرلاوج جل 8 ارق ن سك او تقرأ ل اذ م/االا

 ٠ الو رفا امل ©
  0 2 7مويأ ىا اصل كلا

 ضحي ضروو تاراماو ارم تس اهص لكن الط ورااماشلو !ئملاولا ل را توام واع ادائه تس جا 1
 ظ يمول تارا شدالازم قابلا ام راق وعزت لاذ ا تالاصمىاتأمالا
ْ( 
 ىلع ذاسلا مايو تامالع ناب عرضل مد الك ذ نسبا هضم اولزتزت ؛/رل عاوز

  0ال يستلااذ 5-2 0 ارخالاو ,يممرق 1
 اولا 1 اءارثتلا 0 يوم د

١ : 
 بيطار ألم يهو لي لبد او سونلا توم ياللا هلا.

 ل امل ينل م و ريلي ا و صرترب اف 85
 ا

 را



 1 أرد .ناكو
 ماطر واون) عيدرلا نحمل ادارر أب 0 يدا داو 0
 ارماني ديان رضفت اه متعب يضر كللاو تيل نرش يلع وص الوسررق

 "ينعي 'ةر ري رشاهنعو انبولق ايركل اح م5 مب ها !كوتشرالا
 عرهو | سانا نهرحا اي اىسانلا ااهياب_لاه كر ميحد بيا نامل
 دعب ا اا | نمارحا ناف
 يا نمررل“ رش |ة'نئد اليعامسا
 ةوكانلاتف اون مطنو ةيهاتفلا ىف أب ا 3 ع

 !نأب يخمد ةريعم لكارصا

 ا . ةمساصلاذايرتاموا
 رحوأ,]نذ شسل ليبس ايه ةيصئاار تاما
 دوجنوتلا! كباصمركذ أف ل اياد اا

 و
 روج ىنلا ابىست لس نيه

 رشف ناهرمونوف تعلن ف السسابانلاب !اه/ذلفو
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 :ء اجر نبح نبا لاعولا ٠:راهسنت نيوص موب منو احد عبدك
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 رازتسدلإلا ةجاحالف دورا جم نابرإت تقؤاماو ل باد نايصخقو ب هتخ :
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 ظ 2000 واس ازسك ايو ءفزلخبفوك ابها لبو فالكم
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 ةراشتباكناو لزاعدلصإاو ىيرإإ ديزل رب كب كلم اهشمو ىيطسلاءاورر

 2 .ىفك اعد سارظلالو القئ رنا ا ل: .
 0ع كر دلو ويلا ل وسر لج رصاول او! عبا كسا ثوار 00

 م/ن يوم اللا بلص نم 2. ند لكؤعو رىلعرلا ةئمل ةترت وا حصرا »ا
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 رنا هروح م سحا صور ىلالسر ام أ كلاذو امرغردإئ صر ىلع ىدأ نسحملا
 متي دعنا فضيت تلمذق ردت لا ئاماهاتيراوأبج هزي و رعت نا اًمونئيببرإ| يهز حلوو رفرد ا“ اهاهاحرا مبدل
 بد لااسا و ادٍبع مقبلا رعىقرز كابس نس دع اش نإ ف اكىقونو

 بلا فيكل اقوا, جويل نا تامرع دام بعت يربو ةسج كبر و
 الدلو اينرلا د مكر يلعن والا لوسي تب ناك لئقرتؤو سف لع ظ

 نأ كلادر معبرا ىضر نايسحي ان ريسس لذ أ هتمو ىيبز اناره كلذ
 تاداراف احام ءاصو ماش الها سرب رين تسلا و اودزما نسك يفوتنا
 تاكناركاقراوعشفاف راضردلاو سرع ابر نمر ا < (لها نفرل اهْرْحاَي

 ةسواعمت امازو نيؤسم الع اهو أهيّهس ناو كلى زد اهي عر كلل
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 مصناما مرذو لينق نا ك عروس ارلاقو ديتبع بل بقت يف كلاز
رم ريل! ل سر اورتلاو ١ اعلارتشيؤلا فوكل لها نميهداش لصع سا

 2و أرز ىبرد

 2 بمر ئارف كلازب ماعرع ىيسكاراسو لوما ارم ا فرعتو لتقت زف رعمضحو
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 لقرانم عرعالاو اينندملا_ز هيلث كلذ دلل زكر از لعاذالاقو فنخ برضزماع
 كايلاو كثر نجس زن ىلع عض عضوت سارلا اب را :ىركذااب ةرامالامق نيسكسار
 ناقصا بانواع لايابسو رياعصاسؤر عموز وتو لزنا مناط امس
 عساف لون نتاطو ترحم رمزي ىلا سؤرلاو بصل تازشكم امسشلاو ل انك
 رخاشألا قافكر سار اب نرد رشي ولوج )زم لو نشل اسرلا ايد اير ىبا

 0 ارد ىلع تبحر ردا نودرشيلا رامجرغاشالار غو اهل رعبا وش 2 ٍ

 هانتح موشح عافش انيس ]ئقرمااوجرلا 6 مرن ارطسثرتكف طئاخ ١
 لوموبلا در 2 رك انك :ةرج قحاوصلا ختي ارجتبارفالملا لت 0

 يلعب اوي كانو نزح فاوراخ مسار اركواردرو رز رح عاغددازو
 2 2 سلات يراسالا مان قبيح ماكر دوؤعمركا ماك اربزد ظ

 اللا تلمع رداوانأو امد عم !اهسلنأ يشكو هود اهو 5

 ريفا لانا تار ام ”الطل تشاو موع'(ةيمرو ودبل: وسكنأو ٠

 همك يدرالا /,ممناو اصعب اصمت ترص بكوكلاذاو تهاقرق
 سس اكرمانإ رتدلت نط اايفرلاذ او امد ثرلكن ذرلاناو طيششمر

 2 قوم اير 0 دما م مرق الر عرش
 !ُنا ضمبس عدا عرعو كلاذر هت ىرت كلأز .
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 اولطامروب تراه تلوو ماسل الها تلذ هتنولد وع اوف ستتنا مشن الث
 قائالا هاوي ابو زا !ابريبزل ا نبال حيودو مايل اولضر ىح .ةيه ىد صحم

 قالكإو ماقاؤذ سرو لمعيِص |كاصالبحر ناو ىفافئ اصر ردي نبأ ثواعأ اهلك ْ
 . فلي راعر اي كلان رود امو هسيئعت ودا أواباورتس اة ل سقو أامونئفتلا

 ولو مو نعلاوز اهاشاد ءرظتناو زببزلا رت ال ابكي اه الها عئاب توم رعد

 اوهىومهي نمو ةرماان و لاءثوبب نعل نمو قتسر وه ماشمل هنن هيعو
 اذان عوهب ارورتيم |اونب منش ىباريل كولا ل مرا !اب ناومذ |ىنهط سكة اونأتو
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 قشسلاو قول اوز ايحاو يلا الاه رودرلا بالو برم اهرصمو ماشلا كارم ل لكو
 لوقو ترباازها نفر املا ٍ دب ناكو فوكل العر ييبع سارا ناالا

 دا دالك الاول قتناو هلتؤردزلاةبنا ب عصفرلا اسم مفلح ا بنام ا
 "ولا هدفمورزدهف بعتها للا بعرف ارا ليبكي رم نسي ماده
 فسسوينلا 2 اي كلك ادبعريلا رش نعل هز اجلا بزل نب اهم قيد سو رلك
 ,تلرم ومب ن ابو ىوبسبو تدان سيو دلامو امر مئاربكؤ دف ْن (ىلا مص |ذ

 ' ع م/ويسفرابخاو للثو كسر بخ راك مذ اذ جب | ١١ه كش واش وست
 هدام يزول امبير ب على ن اود هبال ديلولا كرلو ى 'ك لم ار اص ال ا دبعرمد
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 ال اال تاقرطلا تميضو ناهشلا لاعرا ساو ران الاهجيا
  مالظكرومكر كا: هابطخ# ةرخكو ينم اباينلاو لاإلا ب لارا ىنوتسناو
 0 ومواو لالك اومرحو مارك اويل اولحاذ قئالو ى ا
 2 2 ا
 دار 5 0 دن قوي 2و
 رايز عأ 0 اة بعلو مع 3 رز اهرثم
 امل لظرذي ظيويلئرلالثمق اهوهنارو 2 و

 تففطوداتسلاو ريم ناساراسو 0

 مال السالف صتسل ا يدبرتوو ٠ ءاههسلاك رومات يلوو سر اوم او لئ ايا

 .مادوق نهزو جود ةومصومج قاوهص ثا دبو ايس الإ هال يا رهن

 "زر ضوهور يخوم تارك اواعر ركيام امنع ا اَواو تقئولاو ؛الا

 ادرضومخؤلر ركل ب هنعصرععو ىمعرم نايا اص ناو مم او .
 أعرب صر سس انغ ىباثن رعي ن اعزل (انيرط و رهاشمودودوفإلاوو 9

 لاقتيلاما بر مظفنو يوبلا جمريملاو ةالصل ا ةعامما,ةءاسل طارش عم
 0 ا لاف سالو سرابامش نولي نال
 رز كا ةيسرالاو سالف نإنلا بهرزنو موس |ال! قبب الفمالسالا
 لا نوكيو اراعهسا بارك مكه سلا موتمت المنتو احا ثيدصف د

 تثحيهادو تع ةيرضم نمارإ | اطوشبلا خم تسدو نامرلا مريد ايبرع
 كرز قسافا ون رانيا نيا باك نم“ شمو
 راب زاهومولو مياهرشل اد انرتلايا كويل يسرك رجا

 هس [:رارئصعو ذالو دله نيل كر تاو دوم لا ل يباب فلا

 اهلعمخا ىزلاتامالدلاو بري و وو تنسو ميلا ان او ساناخ
 ركلو ءاجرق اك موو جره ره و :االسلا اجد عري وسور اا

 صف نهد 06-520 لاجرلافربمبلا سلا ايدل ونجل و



 ا

 يلغبلا اة لارا نحف عدخلاو نسبللاو طلخا وهو لجلانم قتشم
 زيا ماو لا هولا قرد هاو صولوق رثمو ساللا

 اماو كرها هليل الو عادي تسل يا لاجرب د سلو اعلان دعونا

 00 ةلجر لاقي ةحوسم ةدحأولا هئيخنال ليقف حسم امبيقلم"
 ل اد وتس بجاعالو نيعدمجو يلح يرعالعقيب ذا

 يزلاوهو ميكس 0 يبا !اوب زيلاكو 8 امطقني انضر ال ا
 اك جلمهملا ابى ساخو مروا اًكااب لاعرلا نامي مصجن زو ةونسو ولخ

 اقناهإ ف. ةعةصروملاثةديملاةوحالادل اير اشلا
 7 م

 كابو حملا كلاد او نم 0

 0 أيل را لك ,.لكدا ضمنا لوسر نش تبت ازيلوأطم ظ
 هأب لس ييسملاازاو . رج ركل او نه نون اواعمل لقول ظ

 ةيفإو نالتسعلا 2 تب اظف 41و اصح لارا لتي ىسيعدي ظ
 ظ : 0 ا الا طلام ةراكإلا عرتييرابلا ظ

 ملغ ىيقرا] تول السلا عسصرلا ل اريل هيل رد
| 

 ظ سسوماقلا 2 لاآث سرح اود: م يسع اموت الؤهرار ءأف يبا جيسم
 0 11 سلة ل نوم ع سسلما كي بيستا قسيصا و 51

 فاكرك لها ةدال وزع ثيحاو) لعصر اود ماا
 راما اند يور سيول أو ةلعملا» يدق تمجر
 ظ اعد رمال ا !نوكسسب جرا رس او تائللاو واوسولا ببزيزنو

 5 را يالا رت ولاة هراسنل أل طايل نسما لا
 ُ كل اقماع :انلا ناررلع او اعملو ئيبعملنيزىلاةراشالا 3 انئسو 7”مااتن ا

 كفيف هدوحو ثيراحا ن اوم مالسلا ريل يربماركذ نع درع | هلديرفعو
 ١' لاهيلاببا'ئزمدرو مم نعَو اهر اكئال خعمالف دنمبحو يولعم ارش اوتاارح
 بل ايخم ناو نال الركاب هاو زكرذف يدل ايس بسوار نخ

 كري سشالا يربمهال ثيرحاماو او هل ةريسملا 2 رثسو ليها أس اقلااونا و
 . ةلوشمعملا كبل ل وقال اب لبو انلل جت ثلازومو اازك اًدنعر وص

 ْ يسيشرعن ىربمالو ا لمهذ ماكتح هل اذ موصم ةيربملا نان م دريل

 ظ يل رانا ملا با فال ساق اهل لم نوكارب ناي



 1 هي افرح اوكا ٍ

لا را تي ع
 20000 

 دقو س اعلا ب نهيرلا يرمملا هنا اهنا ميم ورد بسعالا يريمال هن ١

 نمسحارزو نمل يهيلع هميإل هيجل تبرع نضر هنا اهلا
 . دمحوه يررألال ارهو ةيمامال اهضوارلالوثا جعار ال رعو اعسنف امولارو هر التل دقو امنه 2 نكت تا

 راضمالا هام نايس الو نيرنتم ا يزركسعلا سكر
 ةنامسهْمّرلا اراوصال هاج ماسبب انسخ دراصنالا نخشاخلا
 اني راج هنو تس لبو ةراط كلا هرعت ردم و نس

 0 مرسلا ب يول لب !اب نوئذتو مون لك
 - ماس لاربع دلك نادر او ةينك اي نوعه ظ

 زنسح [ارولو :لاشألا داتتو نامزإ لوطي
 0 5 ا 35

 ا نا «٠ مكاف افعل نوطجراعت#
 عرب يوصر لص مكه هزار بع ةئيئنحا نئارهم لا ةلناسكلا تعزو
 ديو يس ناو السمو ءامن اير ناتخانش نانيشايندو هن اطضيكرطو

 رج اريسلاناكو اا واروهث الماكألرعو امسنت ىمرال اءالعذ ؛ ةسكلا

 املاوهو بضأملاازه
 نامت رل 4
 نارا رتل يرسل ماع عامة: وذ جيمز :ىللانهزذ د

 4 0 اممم اود مدل /ضاخن ادرمل وروي اوعط
 ةنتدواوما رهن مامئا اوش ةدضساملم قفل إلك بنل

 دطعلتقو تقولا انوا ةنطفو ازكف تّدول اب الاعنكو .
 ةب 32 ايمامان دانلع نت بُداغ تا هّيهئررلا ماها

 /و زن روهولا ىطقاب كد اند فر افتذالا] اطو انلام
 ةةحدن مر لاماحا هل دعوى ارقام 0
 قف لخ تا هسالاق كلاذل ر تيئمامرو م الا اني تناف

 كنار نه ئشه رت الف ةرسباملا ءارال او هررانلال اودالا نم كلا دريهملا
 1 ال ا

 لام



 ع ا ثىربطا ة ِْ ا

 0 0 0 سا ى ارحي هنأل

 ةمكلا تاياورلا نا 200- ا

 دلو مهن اايععنإل ا ملا 'ابخالاو

 ظ كات امالغؤ رن لوقل دان رج ىنا سلات 2 لوالاو الا
 ”دووعمر الا لاذف هسا دو هم ايدبلا ا كاما كي

 ! رت نم ودامد هنابومت كيو لاك مفعم هز ةرْكا ير اهارك و ببزع

 1 ةيسابغ ما ن ارثطيح نم ةردإو ,شسنارددنو قرم مدل اواص هيينر ز ند

 نبش زكاريدرز نهادوك ثبراح| نال ملذملا ةذزلولا ثمن بسلا نالص اك 1

 : ةدوشز ارذلو عاوح ا نمو اعالواضي هذ وريد سابعللو اضنأ هذ هلو ريد

 للزعيم اورةيبرما ةرلومو نار نلت رع “ا 1

 2 الغز وكو كانه نم ايرناو بوما دالبب ةزلوم ناروط ولا قكدت ىو
 ظ للاي, انا اياكار وشاعر ماقماو نر ناب ذاب عبابيزناف ةتسياب اما

 رااضلو هذ جا نمل او ىلا تي ارهاق ةرجأ امر
 ١" فضقو ال الا نم برص مسايا مداهنأف ا ىدوهولا يو دام

 | يا نيب ا دجار صقل ابدلو ليوطل ابالي ازجير قرتسم ل رش م 0

  قذإ هدمبج نعمشلارضت !يزلاو ناعرمل انه نيتعْزم اوش 2

 ةيف ةيبجاحو و دا نانملا يدر ي منا هر ةقرعم لوط انزل !فنالا
 رههيغالاو ياشيعلإ ا هيعا هاب | ةرادثم او رفرطؤ لولعوم سونا

 ايان قاربلاغ كج عمرتقلغ مودل نانحاؤ راوس يكمل لكلاو ولا

 موب يس لاغ نك كلا ةرزجؤ رص ةدصالم قس امرا دو هابانشر يا

 3 4 سسك دو 1 ربك | كتلك يرر بكوكن اهيرحو
0 



 : 0307 ؛العنا ناو 71

 1 جن اتينوطق ن اتباع هيلع ةيحان مرسلا ةوشنحمس عسا نيعير 1 ْ ظ ريم بند كدي مج همس لن زول نو 0 ا

 اذ ازنونلاو ل ةر بصق ءاضيب ابغي اوطقل اةنابزلا ريالا ن بالا

 1 هلو سررنا ومي هز اذ ردوهسس امو ىودا ةيل ةأنعو ناوطقاشك

 1 ا 0
 17 ا ىسلرز إلا اضاحن لواطلا نرخ سارح ناار خيل

 / ظ م الرعو اطسفاه .ايفارشو اوه درالاثالخ اوتو عي علم نا

 8 للاي ةد رسل كام هل طخ الل ديا عددنإ رب وسير | وطن
 ؤ ظ 0 ماو“ نيدو يملا ةوقنو لكل

 2 اظل السي: ل بلو هندادكصب ادهش واديو لدن :
 لراس هنو مرسل سيشل لد د11 اليسالاو 0
 ١ نسازلاعجحتسانلا مركاسانلاواعا ” بحرا برام منو
00-0 1 

 / ظ «ل دايم هدنال وسر ن ايولام هيسفن 2 هيلع درلا وهاد برلا نم
 1 لا الا نس "أع
 1 ظ هيلارب تره زام قالك انعدم ورسام داهتهلا اهارالعلا
 ا 0 و وب 0 ا

 ظ قة داب اعلن عزيغاو تسابق العإ اف صاخءاهمملا ال 'ئبمورع

 ماا اذه دوجوب ءاكح لإ :املانع ف الك ا

 2ر01 و افلا ىف رإ ةيد فى يسلان ا أولو

 . ليفان وغ تسلح نولبقيف نوف ايو كميطيف
 دابا ةقوكأ الا ربسانل ادعس مزتماخرمرغلا يرسل !هماعدب '

 ويلا لاقرلملا ييرفذو ى شنو دوه نع قناقك رهام هنلااب

 27 لملاك نوح نزوإو رمتيد منوعر نومجفي ٍ
 ةاررمقو ارشاغاف 0 0
 ليلا لع وسيبعو !ةراشا هزه ن اكوا نوم لضم او ءارز ولا صم اوه ]طق هدا 1 ١

 حيث ىررم ا, وصغ أد 20 هير ووه نوكيت ءايبنزلا الا موصعمالز 1 ١



 "177 كنج يي تن عي سيب

 تاور ركل 00 او ممعرسساو ةدرسإ يذلا كاملا! ةنامشاوا
 ه ديقفىيلاعلام ائبعو © ديهش ءايلوألا ةدتأآلا «

 هدسوحئرزبإ مراصلاوه ه دخلا نميري اديسلا هه
 ه دوعن يجعسولا] ناولاوض_ه لو 0 لا
 ىرملعبدلا )يي وتلا يمل اعلا مامآيو يريم ايل 1

 شا ]واو ا 15 يرئاوهمتولا درك هل الا سا
 ب ارل[ثارامالاو ام رد قلاامالعف م ةيباتل ام 11

 خفييسبو لو ل دال صردن !لوسر صير معز ااه اق تاما
 مسار اههف ءاروس اعمل طم نم هنرإر و
 :تامزاعو عام اشالاو اكمشر لاش ار ىلع بوتلع يربرل 2 رك ىحتتتالو

 فلبألا مدلا خول خازه يراثر فرازم اهم ماع سار ىلع ) اًايرصو محاسلا
 1 افاسايأ رصف سوت !ايزعو رمت الر اومل اذ مدا لاق عوعبتاف

 يرإ و رطلإ ]؟ةررر وتم من اريم يلطف رث ا مد فر رنو رفعي سباب

 بفئاومت ناعم ل خاهربلا الذأ عك ضرالانااهرمو ةيبولغطقسيف
 «فيلاوناةاور ىدإ ل سو سقي اهب نوئرم اة وك ازاكج ركدناو

 نشا نااهلو اف ريح 00 ال! نارامأل اما تناذغي اريعيرلا مور ىلع

 سمتلإ نار هر نم ءلمل لو [رقلا سكك )دو بهر نم لبحنك_كنن لا
 ا يلا الول اس اقو فضنل ادلب
 اجيورراشلاو بنزلا م 0 فوسكي ريا تامالع لوأت

 ئس 0 عاوسو ةروعلا يرد

 0 اهركزذ ضرالاوتاروسل سبا قلخ

 ل ذا غلب ناعلاو ميغ اك كرش
 . افويرف يطيملا ىو ئضن فز لو قرت رشا رج علطي يك عةردو اق

 كوم درك رحابصو 2و ؛ نك |إضعيلا ضو انلاطظدون  ناصمر ير ةروهن دوك“

 .مسدابإف سركو ابزتومير اولا نوعسس ثم قعصن سان ميو ناطمرز
 اجو رعت امال تسر ارش راكمالا نم تنسو ارزت 3

 حاضرا ور

 02 اًسملإْو نكزام مو اهزعو ةعاشالا فاكانحس بحايل لاغن ماش ارالس

روف تح ناال ماعم اك« يدان نا
 أ نأد نيالا شيا دايو 
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 علام ياثل اوكا هلو الا ارنلا نا 0101 لاو تع ل



 ,دهاكتاملارس عنا ايه هجر كاوا 1 يارخملا تى ٍ

 زمهنول تنقية ل اقام كل ورشات تك اذان
 نرزخار رانا توت قادم راع ناو رسال

 ب 0 «نمل تقي فحل نواتتفط هلكن ئنبهزمل
 دولوقص ةويس رست لكن م ةءاور و و هدا ثعا :هست لت ةناور

 01 يشدني زجل الفر تحزم السهل انا نوكأ نامل
 را نايسلااه اكريكلاو 00 و بهصالاو عقبالاو ىايفسسلا جرح
 هنو ئر رجل اراثاريرجوبةمابلا لهرو هو ن ايفس ىلا ندد, ئردلاخ
 لازما 3 ود سسأبلاي داو نم شهر زنرحأل نيم نك اضمك

 اهيمشرل لاعبو هلا: ذاع ةنياتلا فون محاربي ألف موقد جرتحاف هل
 رافاةويسيرهازاف#را ١ بايىل ا ةثلالافر دغيم كر اوبان نارقتاذ

 . ,درشعم اول موهلبجر عمو كياوصا نع نولوطيف ءاول ممم ةعستتو
 كنار ىردال اليمون الترع هي ريت رصئلارث أول ىف وورد

 دسو ىراولان :ايرذ نمسان تدورهيمت 2. مرتإ الا ادحا اولذأ يا
 ,م ا هي عمسيت الانس أاممقّشالد اسصصق ثالنن ايما
 الخرم مريم | هيبارويف طا ذاخ,كنافيل ةاَهلترف قشسر بحاص
 فلما وخر هياغرصق امو قتةسراركأب ئتبسو :ثاوالثز
 ١ك [ضام يرقي فس هج ور فالح راو وم بلكت ماؤلا

 بالو وشال عر اهرجستز م رولا بداح اطقسنو اس جوشو يا

 ”زاجوا ةريزكبا نم برر تال ورعد نه مّسدالاو ماسلا ند قايمسلا#» 0
 يس ريهتيب لانقلا مو ديوويزمما ا يرتكلا عدلا ع دكر بولا

 وتم برا جيشا سدد بهيصدلا وعش د الع ناحل رطل 7

 روتي ايمسملاوا سيد ىف ةر ركل زبي قدح وبحر ءاسنملايبسنو ل اهرأا 0
 كلنا ابارل التو لاوم رنماوعت امز وجو سيت ىلع ايس 0

 لتقتو | نولع بر ةسيف ضر دولا يسمن دهمل رغد كزنل الت ان ع
 ا بم اخل هلا بورا نايبصل ا

 مزانعاوطيعر يلا تعسف حاج اف ىلا تعبنا
 لا ظ ص رك نمد ننع نسيب



 مدح و

 .٠ بوو و

 ١ كت كو ترسله | نيضهدو مهل رضع كلاذ دنختماظلاو نذر اك .

 قاشج نولوعش ما اجايضع ل ضمول وشو 3 وممكن مهد "كي 3

 1 لطي تسرالا ادعس مردود متمرهد هتكلش ا 1 1/ئتسرئزلو

 نيريمذ وكلا ىلا يسم لا :نامابفا سل ميحد ادجبرمو :ارررلا
 اع ولت مالمو ةروصح تسبو قر اراللاو اسس إي سينو ازا نيت اياها

 انه قيشو هجر لك ناسا لها نويلطبو ناس رجم م نهق ما

 كولتمنر رى لع إبر لأ ندري هور نم ند ذحأيف ةئيمئالا
 ىرتيغباقراعنو ضوكذإرلا مسرع انك دن ءامسو الط ل متن أه ىد نم

 عسب روميملاو ظولؤ و ضسللاو يدبملا برا كلما ذ رزه يراوبإ 3

 كيلعدرئا زار زلم بحار ةنيدملا بحاجه سبر ل ,تحتكو حبلا
 قواك ارجع انين هواتانو مهامسا يتككو ْنالفو ناو
 م هب طلو يي سْه اليل ناو منسم
 0 201 أو امدح ل تتفيف مهن ئلمرز | ثحبب

 بكيل نوتعسو ريك ن تتااطل ال امح اولزان اح ٠ نوه ود مترك هيا

 00 للم ددعيت كلما دن نا تكسي !باسنبث

 نفاد سانا يذبل عدلا ةلوندكو متم ندير
 مارشال 0 ىنمواز 101

 ريوق ةضول مهول حامرل ل سيبو جاكأ بيزدو نوتة يشر زدمنراع
 دو ارا: مزح عايز دافيسر عرعر شف امد الك 1

 00 ا طا ديا اد ىلا .ةينيطنطس مل ةفتو ناىلا مدري ولع يدبإ نأ عسل يزا ؛ لهل
 مهتم >اهنيفراضمالا ىهزعر انا لب لوهيذ نول تدانولو قيس ذك
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 7 كلاز همد نوكين ا نم هد لعن وه |هن انعم تابح نيل اق كلا نم نوه |
 7 ضرالا و دخل ةدهو فاش او لعام اوفقيفكرسيلو كلاذ ير ل: ةقيقح
 ١ .هتدم لوط اينرتعورمهتس كلوب | وهم يلاحنسارعررل انا ئكذ امججدالا ان
 ١ هظلو يزمزتلا اور يما ناعمسؤنساونر بجو داجا نهر صقلاو لوم 7 بتاهزكن
 ١" مويورتكمونو ةسكمونامويدوعنرا لاق ضرالاذ هتبلامو هننالوسر ايانلف:ر
 ل اجرلا ت.رخياحوفرمر خزن نعد ورمحا ةياور وو مماياكد ماب ارث اسو هعمل
 يعتتلا وسم ةورع هناك ل_هلار لعمر هوس هسا ثعبيذ ني عنز ا ن كهف ىنها ىف
 " ايصلاوركى او ةىزتجرياو ةجاح ئارنع مادا يفإثيدح اضراميو مرهف هيلطيف
 ,ةعمج اكتمل اور سلا 8 فنسسلاو ةنسل ا وصكذ نسا ظسس نوير لاحرأ وب هاب! نا
 لو يسع رخال |مهأب غلب الو ةنيرملا ب الع دحا همي ةررشرا !اىهئاي ارخاو
 ١ هيك دمزرتلاو طسمورحامامإل ادرجرسونلا ثييرش عجل اياها امس حا ةجوو
 : 00 اماو هيلعمرغيم مد قاضبإ قاثلان اكناو مصأ هنزل يوذاوبو
 ١ ىهنكذنسل انو ناّلاازكهو ةنس نصكةنسلا نوك ىف َحةِشاملا ةنسلا ا ادن طانساياكابوي ابو ةرسمملاهيلاثو مزمل .مناثو ةنسل لولا ةتسس ماياذا ١ متو ماياد باطعانرعماياوريبزل جن مانال اياها احامأبا نيسسلا ىمَتُم
 ةئيرلل بابل عهرحا عما دنع دمابارخانوكيى حمويكةعمكاو ةعنج لاو
 - قه نعيئدو كح ازنارر هدي دو نو نم"ةثس دارو قمرحالا هون

 . سحب اهسج ا نانو ردوتف !نيذدلب ير رستسلا ةزهو نيلاعل هدر لون هنا اعوذرم
  ”لاموبلا ]عجن اهءيسانأ نو دزن ا لونؤنو ةىحح اكو هس اكمويلال حجو تح_رتنا
 ظ مصرس يسأل لافتسا نع ةيانككللاذنوكب نال متكت تكلموا ملا اناماو ثيرص
 5 ةعاسلإى كم «نوراهنلاىغم نوكيو راهن ضب فر ور ريال يىخح نائل ! نم
 8 مى ردعتدا لمين لكس هزت قعاساورّرسلا !؟ة لاو مويلاطوتسلاو
 ا ْ هلاوررتانكارالزاق مويةالص ندا نينكيا ةنسسلاكنئيزلا ويلف ةولصلا نع

 ' ليسو نادل نامويلا هب سسقو تاولصرضهيداولصم عوز انقهاور واى
 " الصلااهيىدور رزقنا ى:مايالا أنى هسا لوسرابإ صو ئيكاول اعف نا شئعلامأن نع

 1 0 ىر دعمت ىا عانمالا ورتب _لاك ل اوطلمابزلاههو 200 ' تاك ةزرغمايالا الب ذر رص ىر ءانةزلاوركبف زان )ا املا ءاراز| نهذ از 1

 0 مر اى. لا يصح مئلالورامرلا اصتناو لاورزل ايالشم لل هزأإ ال ةراتملاهابزإ | و
 0 ١ امال منزل قانا ديسير ةنررقب تتولار رقيزب



 رنارصور الوابل نوكيا عزيللا ١ اكل يللا
 ارى اوريرصلاىو اوف رلوذو ةيهتئ مال سال اس مالكي 5 ىفدموبلااك_كلاز يف نال 1 ايوا اخ سيال نات حاعسا
 , . 9 الصلاس ابك ىلعو ىضعنل اق ةمبل 561 م رج ميلاو ريا ةوكرلا باضنل وحو خرجلاو اوموصلاة 0

 كن ازكو ةيفنح ارنع هيو بجو ىلع ءانيضلاو الا رس الب عطلا نا ردابا راب ف اهارطو تسصتتلتاو 500
 ماي ْق رولر ردول او ملا الصلع جامو نه انو ل نتصل ظ

 طربا م ةنلتخم بك ث ب ءاحا فيداحا اجلا هرج نار ١ فيلا ةينيعتراو

 ا ْ ليعبس ىف تبرحو "و دايح ميقيرنعب : دح هيت تب رو اف رك ىفأن هرابغو ل هرج ساوملا ثيبرح 5 هع زار او ةرجام نبارع ةهامأ 5 كبرهو ةَغاَدح
 2 دحاواقاسم ثيراهالا جو سلع كارت عاضنا فل ثيدحو اينما ورك ظ
 1 ١ وقح دوغ شت انز رطب زث فورست وناكملاب# ثيدحو ءانومو الا

 1 ةيرد مدا ءإرذ اهذسم ضال كي مهن لامع ىل 3 .ايفزلتانيب 2 ظ

 1 لازما ودان الارحاان ديلا تارزحلا ايس جيس هيلع 7 كافيا
 لااؤام قرعة انحرالغ لذ اعنا وف ءانإ ف حوفر ... بم لابرلا ةئنق يم معا

 ا ود ءاف كيف او حري ذا مكيلخ دجال 7 0 جبحم اناورك بيا ناو وبر اس رس صتستل احداركيف عدا

 5 0103010 رعت قاعلاو ا ؟دجل نه جيري نا 6

 ا 0 0

 د اوتبش اف هسارابعاي لس هيلع اوال ابو نبع
 للشر 31 مدجيبالو يناثال وو 7 ماكو ديرو توردالو طيران !لوعيوْيشي كك 3 هساؤص امو ىلا
 ارت رد يعرب نونكم هاو 7 سل ةناىلب 70

 0 ا اق اركدور ”روغأ هناو
 حط ليلو ههابشعتيلف كاب ىلذ 5

 يف فاو 3 امال , دادي 3

 رع نهدننا ه 2-5 0 0 0

 ١ 1 ياا ِ
 1 6 نعال ارش اهنا اذا له رد
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 د يعول دئطوال شرم لإ قالا هيو 3 هلوسر

 0 0 ا
 هولا رمل هر هاب هجويف ةضبسلا 0 ىصرلا بيز ئظا انن عل ىح
 000 اىزلاوها نئالف لحلا اهلا يمن لل كاد اهمال لوفبو

 ءاناداو هات كين ادساو هياعصإل لوتيفالم لك يلر رس
 0 ىلع ذب 0

 ا

د هلق اذو اذك لوب نم انذار انا لاجرز
 مث لاف عول سر أ لويد يرت

وسر تغمل هؤرح نمؤملاهارا ادام لاحيلا ّْ
 دهرا اري لوي ل قري هسا ل

جرل بن رمايع اكريلك !هنايلومر را 0
 0 مج شمت ا

 د يل !| | ١)

: 

مسداحراوب ني 0
يا مؤ اكدانب نانَ

اك ا رهرانلا ع
 

ظو ةرطب عسويو هبر موتور انل قوي هعاطامو ةنداو اا
 اا ةع

 نيَدقس كيس الو هيلعتل هب فلحايزلاو لامر( لوي :
 تن لوني

 ظ : ظ لاهرلا 00-00 هيلجر ئد ترطب ىدتو رهف سرا كملا اي
 رت يأ:
 اقل تال لووول 0

 يوم بولاق كر ال لتس

 يذلا و لا هرلا لوتيو ىانث مرح 7 صولا لا 100 0 1

 ءايدأ اباد هيط الس لومي ل
 را م وتبكر افا :الوا ظ

 | دلو سا نمو اهص
6 7 0 0 9 

ا الا ليس انف نا لق ف كه مددت دايفلا برر
 

 ابعث نيداريفارع لاو فرامل تامرو كد يم

 ا نا:

 ات الا 0
 اببحمدعررح ب اوبعإو يطال

 يلعن نموا مكة

 ا ايان 2 ةريصسالاك يفتر

] 
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 ل
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 ١ ا ىدارت ناب



ا ناحل فاك ف يعض وتلا انهو نيا باعص الحان ا ليقو سواي
 .ةيكمل

الو قماش ىقيتالف تاطبحب - 1 0 ماع مشاو
 جرخالا مذ انم

 صال موي مول 'كلاو ىدبو ديرح تبرك يق اكاوتبح موي ني رإ ايمن
 : برضو ىرجا ةحبس لايف انلصماكئمارم أمن اىم بْن لك دجصت سرا ىلا ىناب

 م لله بولا نيب او ريبال وسير أي ا ياعرب 57 ةيسرملا ف يحرت ع هقاور

 | تناسب !سوتيف السلم يريلاوماعاو ىسؤملات يمحو ليلة زثمون مح
 0 دب زد مداصخدستيو صج ىرشايفماسلاايْن جريحا للا ف
 دف سس لاردابو ايي انلجلاهلاذوتف لعرب ثيحلاجرل ا ماز فولَشِب سانلانارخ
 كلر نم مهاوذ اف رل انّمل مويس نو بريم يراسل طهران عنو قيد !ةبقعر وم 5
 ير ان و دول اذهولا اوجرحا رهجاو ر اصح اره تملا لجر لاثرر اصح لاطازا

 70و ااورهشتستت نا نيب نييينسح ا يرحا نبال ين لهم ْغعلااماو ةراهشماا هانئ
 داررب نيمس تالت عد كلاذو قرصلا ابن اهددارلعب ةعبل تعا [لعلومب انيقه هسا

 ريح م ديرعلاو عب تملاو ليلها نسوا قرف ناو ديوشسلا عوجا اهييفرس نلبي
 تام نيد هراصنا نع_.عف مالسماامبيلعمرمزيى يبه ل زيف هنك شرحا ىلا ل

 نات ةلثرحااوراتحاوسيعرئلكو س)ىعاز (لومْيف تدانم ٌنولوُشو الن لهزهر

 كلر نهرا سووا لضرالام, نسنجناو اميسجاب انحددونبحو لاراب ع
 - يؤهل «رترس وس ارو رصإ هس اردد ل وسر اب نه نلوم مرحاس ىو
 دخان !سالابلاو ميلخز وامل يدمرلا نولزغيش هفيس ةرن لقت البورش وكالإوب وار
 مي ملا ءكؤيرفارعاذ مولسلاي لعمر مئوسيعولاقت هسا شعب لوتيد نرحل وو
 ةيعاسا ةريطحنو ىيوجإ يلد[ صو مل اريح مدرس عانباو ىلاتسا مادارا

 يدب يرام ا هينجتاياورلاطبدوف و ميت اد لاجمل نيعلا ايوذ ىلع م(
 < دبا عبدو عصلل ىرن ييسيئيد ايد مولخل زن نا عيصلا, م يلصيكم ريترو
ل لوفيو سائل |!!ىلصيل مولانا ىلع يبيع مرئنلل يريد

 0مم موعد هناء ىراي ه

 ممم امر يصْيَف تف ادنلا# افمرغن ل وعي هيئتكى ب هي ربيع ونمو

 فملا تومسسرعم لاجرلاب ابلاىا ؛اروو خفض ةكاىيعل ا فرضنا:

 اسمو 40 ديو ذياكب اذى اجرل ايلا ظناذاك جب اسو ىلع فيسيوز م6 يدوم
 بنعم تفيو يضاببلا بزاعلا كل اذ هوا ساليلخ سلع ع تف ابرام اجل نال“
 باع“ اديريو ةئاوروفو اهبىتقسش نل رص كيد ىل نارل لوتياعروو رشا



 1 | يرسل انف بولا( رايزلا نم تاءاستسلنالا هدوحوم هواشيلا سانا رجب

1 
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 1 2 لا 5 2 اولا لا »لب ١ 86 ا لا 7 2" هاد.
 5-لا اللا 20 ادا... لل" ح2 0 | ا ل ا ا ل ا ل ا ل ل ا ا ل ألا د مم ى تسل يل تيل كي وبي اذ فا

نيتوربم نيب قشسمد قرشا ضيا ان ظ
 ني ىبدمو انام او زجملا لاذلااب يا 

 0 ةفاوي ءاس فصمو دل باب اونااز ام صردل امهلعيدنقيضيف رمل 'لاعرلا

 | كوت يينعي ارمانوح ةداصل سيب يبل ا

 ١ نلت اعلا بر كنا تغن ساآورعاي ىنيع لوطي كالصلا تعذ ادق سأيناي

 " مجود ريامر وامس نمابلرنوتلاهتدرب تاور يفو معتبر جرف لش
 تلخام ئتسوهسالف وقيد ارح نب هذل ا ةدوبع مرا لاعرلا نو 0

 ةياوهلو لي احالورجتداورجش ال ئشما هلل اه ساقط ايدو هب يراوتسر.:

افرق دلوع لاجدانهاظفاوو يدوس ايما
 | 

 ابنا رهنيزل اررملاويلالها ك2 نكد را تا هيله تيزي

 كفر وسوم و تاياورلا تنلتخرو هن ًاهتملاكلا نعل يلعل اهرلا
 ١ :؛ هل زمنا لس يع صو قلادة دا دش اجيادل ل ي

 ١ ١ىرضعنو و مسا هن لرتيزباتاناورل ضمن واو ىنولا اوا فر عزكاءو نصا ىتحوه

 ش وم يملوال زيي مولسل الجم سعت | تاناولا يورك اع

 انملاؤةولصل ن1 لاهو ده ةالصلاىررل (ض دعو وبعمل ا ةلصو م ةيلدو

 ]| اور و راما ا
 1 2 ل الا ا لرب هب وكئب لا نادرو

 'وستعل وزن ف ىاثلا 0 نافل لع
 ا ١ ةفاتباتو 0 0

 00 نهشناو ىلاشلوُمف ااهارُع هلا غاجاوز::_لاو
 ١

 ا 3 ءاوسل 'نم ملوش داعبودا اذ دو يسعتوبزبو سن نقموبل ىارث وو

 0 همن لالوتس.الإو عزونو الما زييجميه ]ب الم ةدحاورزإ نر
 ا يايلزناو ىلاتنىلاتنو صرتوع زبي ةز هد هيب دو دوهبلا توم ند ,لو قرم

فر لاو وشل قاكرقوابمنزت دلورئلا 1
 ظ 0-5 م هللاو ئوعلا م ع

10 او ملمع هام يل !لوسر 0 ريكترن جل ريو ىعئوعمملاْؤْو
05 

 | 1 وم تمن ءريلصإا كيف هارع ايحرم نب اكل زا نان ةيويا ةديب

 ظ ددلرعلاكحعم هبا نلزئيلرعتا ام كيفك زئاعر ىفو ثييرهي

 الفم 7 مل رن اعم لاش وح ادهم عاصدلا اهاو كلاوريإ

ل اثلا ةدج لل اوزنسولفلا تكلا زكا اذا ديلا
 هن لح رتيلحك رك ذوف ثم

ا نيل معشر نم يراها اهنسعمتيلحاما موال لع
 رمل مه دهجل اننارل

 اورود 9 ١



 ع ٠
 ٠ ا

 اب فليب اطرس لاحزا مانع يار تاه نحال مدا اور

 ظ يك ل 0
 و هايرلاو حالا قلك ا عنه رنا سايعزبأ ثيدجو ىزلاو ”ءامهسار د

 هةسفن عد دجال اي تاور اك ةيرهو اماعيقداز ا
 اورل و زازحو تاياورلاتقبسزت لو ردوضومأءاو تاررإب
 ا 0 :

 لاك لكيفرعنملا ) معرومب 0 ءايىنحر اهل الع ىبصمن اعاستح 1

 ساروا بصيمل كسول أول ىتجمإ اكدوهملاو يراصملا انكو سمار للا

 كاضلإرنوقاذو دور قو: بحاصو نيراسملانذؤمز يعم 201
 كاصملاود ملا تحوم /دؤمن ذوي ذلنيحو نإ لع رسالا خي هل نوعجض يم '

 بلطوو قشسد لها ئم هعهزب مرج ع سموأ ةل صح سلا اب بصي دههسملا يم
 هل فاك م هسعن كرو اهو هل نضصشقيصرالاو ةنيكفلا هيلعوودعو ل أجرلا

 يفطر ناي ىلاعز ل ايفو وصح مم در دي فح ع رميا لر دا غيحركل ديدهلتقو

 لا ردا سا خال عبصلا قلما اذ نماصيهر لومحنت ناش و

 0 ميلطربازصومانيبز ةييرشم كعب م السلا يلغوسيعاو تو
 روح , زتعبو يرصلاق ربو جحا 2 هب مالسل اريلغ وسب همالاب ي ماقد ظنا وجو كرر

 ةكدصل كرو هساداد هداف نيرلادغيو مولسالا لاي الف ةيزج حضلو ا

 لانك وفردو لالا ءاعنقاف ضرب هلورنمز دون ونكارطظبو اهلبقيزم مرعلغ اولا ي

 ىخردو ردت الذ براقعل او تايبكااب دهلوالا لنحو ميكس زو ضعاتأو

 6 ممتن ضرالاتبنتو لاتقل دسم اس عمال :اليراج مصداق ةأرشلا عم ببدزلا

 نع نيكص عر ىتناورلا مربشيف بيولازم املا رع ةزلاوق 2, 0

اورتموأ نأ يوكو ل طر ضردلا نال ااولغنو لاحتلا
 وامر مطل " يرغك

ار ارث ارم نن سايلارإو ندرأ ملا
ن لا, لجوررلغ ساهل ص نابع باد دعما د

 نول! دا

 رنتك ربح 16 عري اراص انين در بوكت موالي لوسي انيظئانلاو ككرعإمو

 7 رسل هإب زعرف نوكيو امن غاابلا ورجع لد ::ىدلا مزيل الوعر الزل اسلا بحاس

 مآ نسوب) كاز 2 يدوهو للزي نايف
1 

 ا2.اتلاكراوؤز غلا قو زا واوطلاو ربعمجأو و 00

 رجزمو 0 بعملي نيل نمفاقلكاعيق انتنابزم

 صضمزعر ا :هلاؤط مما زأىا مهم قدوم امكرمو لعزمو

 هد تنجح



 ظ راسي ضرر نم: ومر ازال كه يدحلا ةرايس : م يرحاولال 1

 لك . ا وللا 4 تراعي ١

 اممحنا عمل كر

 غن :!|لعوزجمن اسما داراو ماةيقمب اذا 0
 دشا :

5-9598-6 

 1 ١ ىروتسانعررصبو 1
0 0 

 ا 1 0

 رمل يدبر ااعأو
 د25 ١ىترمامأب

 رهدكولا
 عضم امها 0 ْ

 سو ؛أء 7
 .صنخونو ابقن باب نه

 ١ شع ماو

1 
 بصك م ضحتزوأ

 ةرو بشمل ا ةرتكرسكلا

 بضم اراونرلاجراعم و بضخ
 ر وذكل

 ا ار ]ةتامحا نم مال وان لكي 4 1 وب7ناكملا
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 ممدلع ا كت هلا تعوم قري لذ يدر ور

 تعرب بلد يرد بو "انعم دمع ريد -ةاد

 0 20 بوقتك ه عوز تتكنالارازكاا ١ نضع أ قيدالو نمو

0 0 

 0 20011 حتا اعادت قمر هز
 /انناور ضد زاك نحارس ل ومدو ئهؤِم يزحارش لوم وو اىاياذ 3

 ىبااملو رب امعو هيضع ثمررفا اب ةوهد بارك ةيليكر سيو 11
 لئناعربا اعوذ ف ضلكارك 3 ىلار اسما هللا لعم ولكم 0
 6 ارلاوب هرحور ملا عودجزبف ع اايبق ل اجرا مستقله فل كاو واعف يرض هلا
 ىلع! صر شبلار يسر عري او ن كوّمنادرو رضى اعلا يل 0 وا
 ٌ الص دالومر نم تظدحلاةرصاقل داو رج نيا هس ابشع عم
 سانا عياد درو او رمز غلا ولطاحورحنايالا] وانا لم

 0 4سم بنا نير ع لا اهبحاص ب تن اكأرهتب او نص
 عدو نابول 0 نرفع نثريغما عولاحافويزشو مقوس تكتيركاارش

 ننام كى و ميلا هرعت ايزيولط نكي كلاذ لمد تاند كاطع أ ىهل اجلا“
 00 عوفطت ايلا لوا نا نديمباءدر رشم يب نع
 اريس ان با ةقيزح نعم جام نباو ىزم 00 اوناو ئاشلاو
 يو دنا ركانتن نكد ل ىريلكماوصسال وسر | نيلعولط الاون

 ةيؤررمجد] 'موتعل نلا ةدارط م لسسلاو لعل لج اق محاسملاركذف ل5
 اهم نم ليسا عولطو مدارلاو لاحرلاو ناشرلاركرذ ايزبت نابارتسع

 يطو ءاحو تدرما 2 مب وجبلاب امو م كسلا رلعوبع لورنَو

 مم مقفل هللا جورحن وكيف يلخو ل ارلا جورحت ايولال وان ارزحا
 كل ارئسب رن زؤملا مايملاتايملا ل والايعرلاو رحنا |نهنسب
 تلو دلاله وح دبي توب كلا 0000 عاملا



 كك 2100 ايمن تاب هلال اره
 0 مضت اف رطارلاو كرك اورعاسلا مايد كلاذ :

 ا ةرذوتلاب ايقلذي رعولأطو نأ كلاذو يبدا تسسلم يو ١

 - 0 لكل غدكاو 0
 مولان ماو لاعف انرج تاي اتوا اعنساح ضان اراشا

 ابوس و3 ضن رهن يول ايل دنا 2 تح

 : ل 2 اا
 هو ىا تايد اهتسو رم تورو د ارل ل ايوساو 3

 ص 1000 هه ريصصسم حبوا

 ًاواهجسب ىاربحاو ىممب عامسملاو جابهلا حابق اهلوف عبر ما ثبرح
 -:ةهوييشلاا د1 ثيبو مهتم يار دو حاستو هم تيسلا

 0 اي هرع حس نمي نهج رج نعد ارا ةرشن ىف ثيدرككا

 ققيرر دن عمو خ وزر نم تاي رى ذل اطار اعذ عابض اور ثوو

 ميتراه لع كناولواذ واس :لفوبع حب رعد ةرز_اروه ال ايارزئملا

 هناي رايسلا لات ىود ىعتراذ يلاعنسالإقب ناخرلا ب ورم ميتكو ءارعلا
 ةعاسشاا انف لق ناخد وه لعند اندرو سكاس اه تف اسال

 نا نوكبو ماكزل ا ةفيعك هزه وصولا يزتمدو نيتفانأ اور اذكلا ع 2
 اثنا داع تير تاوهو دعب ناي ملو هبق دقو ات

 تم ويفر !رضرال ف تلم ' بزعملاو قرشا ئيامئل ءاناخم عاسلا
 نكرم راقاهأ ناورلا هبشب هنمهصيئ نم ملا اماك
 راهو ةرددو هذا و ةينيحو هيزخ”دهق نم نأضرل ا جرت
 امرت درر حدا نعلم ورح هام ملا رجا ئنءؤم ا اور ارب صبشي
 موج عىحئورأ جي مدلسلار يلع ومر عب قب ىريزعما )صا لوسر ل 17لاق'
 فن اعانهةرزؤلاغتم هيلكؤارج !ضرالادحو لعّوتشالف ماشلا]بق

 6-2 لا رساناولخ هنزل ْ

 دوال واف وربع ابسلاعملحاو هراسلا مزنجو سائلار ارتموقسين

 ينسانو كاةد 1 بع 8 ًايفانمات م رول وقرن أطيشل امل ثم اركتم
 راح اف رومعل رسموا رر راد كالاذؤ حو و ديفيك

 7 ركا ىه عىل 700 شعبيا نا مندا ور ةررره لإ عا
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 امض م نلاشنم توهرب هل لامداو 2 مويلايهرابرتدصقتللاف'

 7 ا ا نم لاَعْس دلك ارحا دن الف

 0 ل .[مبأاطبورطلاو
 0 ورسائل ار نرد باكةفولوو ةنس نإ لا الم اسسلا
مو لس م ماقول يق داو فير تاب اوراوضعل ف

 00 

هسا سا ضرما لاعيالوتحيا سلظغلو سا مزار دلضرالاو
 بالا هراهشمو 

 زعزحو ةرره ىلا نع شفبرلا جرحا رورصلاو ١ تي ا 0مل (

 ا 6 ةياذمه ياو سانلا ب اليل هسا بانك عيري

ل علا | رك دل ارك نارظانل ا, ب/ف يتهم: 00
 كلارو م

 0 0 وحد فرحا هيد رساو نوحصيت يوئبسبمر ا

 الوقوف حامونمح يشن نه نونيال اق حر مز لجعل
ارطالا ةرازوملا ى ىسرئوم ا أيما 2 نح او وهاد يردأل هثريش

 ١ اني رح ئ

 مارح هلو ةالص امير و يف فسد سر دياي لسأل سررب ل او

 ىقييتلف قال هلنا بن اكيطتكر 2م ةدرص الو_كسنالو
 ةي اهم رهو

اءره)عائابا انكر د انو اوه زومملاو يت . نسانلا نم نن اولمىقسن و
 هنن وذل رزكل

 | اهيا لما و ألا جرح اسد لع لسا اون ن
 م رك قسنحو بط .ضسحو فرت ماب ىسلح

 ل ب 1 أبهمو ثيحااباهارتككاز اذامالاق نوحاصل مهين
 يي لا انلا امثمو كلاز بائممو اهراؤو لاو قرا

 كاد >او اعوذ وفي زج ثيدحيعف تامإ حا هوفر ساللاق وست

 وش ذرع 0 ممرشض لارا قرات زم 3-2 ١

 1 اورو محاور ذم ال اسانلا
 وسر طيولاف سارل 3 ل أبايلاق' سوا تومزضجردرأب
 ناولا رار زحزعر 1 م 0 ماشا كيلعلارهاناو هس

 هلارطربطتم ايا ةيباعو نرلادورت لارعالو مئالا ابازع

 4 صر زل مر اهرح زمر لرللا 0

 تلف ير ىعلا نم قدا نال ا سور نمىه فصال ارحل ايوركى ور

 هاو نوتمؤلا داو لاق نانو 1 ممل ا ”اعيل ةماسا هناا

ك اسشباكذورؤاستب_ ىلا نمرشس لطم
 4ماو لوما لحر مريت سيلو ئاعبل ار

00 



 ل2 3 رع ليتل اأن وراه رس رشاد ١

 1 افوطقلا باك دالة ,ا نضوج سانا يرانا تعلق

 ' صقزفران تجرح وغسل تيفو اهيلايل ماو اينرلا ضاعن اهسابارااذإ
 ١ رمل بقلك عمد يحز يقتو مرعم يبث رشم ىلا سارلا ق وبن
 1 ضضرالا شاشخو ماوب/اوريطلاو ءابسإ او شحلاو باورل او نجياو شن الا

 0 رابغ ١ نولت كلادروبو يانا
 هاجمت ىف كارد 3 0 وو ظن 0 0
 كابتش ةذيثكلا ل كولا د عور عضو اورولابهُزُر“

 ازا: املاشرس لاق ةيفتلا لت ةرشس ىاابثرش يضحولا دوعلااياملا
 5 ل 6 وجر ى |قاود نمابلام ةرحاو: عضال
0 0 
 لا ١يدزن كرك قه ةررسل صر دا نمو

 0 راسو اوسلو رول كر عزم امش و

 لما اقوملاياراشسل ا :لطعو لموكاتءصوو رص لت ]هزوراعلا ظ
 م20 ار هورشصولاو م اورلاو نجوما ,تاملتخاو اها هايل تن يا
 ىف انوار موتة ئأسلاتلرئز نا كير اوتمذ [سسانل ا ءايىلاعت لة طر ضع
 ١ ضرولاو نمو تاس نم عرمدروصل ىف 2و قاع لوخ ىلا ةراشامهدلكؤ و
 بلقسا تبث نمي ةيولا ونهو تسل اناا بحار همداوإ ءامسنوفرلا

 لاقوشلا اذ درج ]يفو وللا كزوو لي ارسأو ل أاكيمو لييردجة كيرا انه .
 ةمضم | !لهزت تعصر !اعّتمص دم لكل ه دنا ور مونىلاعن 1 ْ

 رايس يرعاولا لاو مان ءلاهنلجو اهلها اوم "و ماعفربول اهرلو نع
 لااا قوللق قابا تسلا ه سمك يلا نع جو فيلا ١

 "م انيبف مولان اندذا كرك اديف سلوم بص وذ موفاوساو

 ىضرلان كا تعرفو تيِوُصا و تكتم ضر هل جو قعل ابا تعكوزا|

 211101 يرضهن جامو شحولاو ريطعلاو باورلا تطلطماو
 فاتاكتئل يا فر لارا لوف ع عاجزلا لاو ترتصرتوصولااذاو ىفاعن
 - رثهاج جذور ملال اف 2 يمة وا ص بهز يلكلاو ةداتق ل انو ةئماولا
 اولا رامي دسم باو ابل مي وجا دوق نشا

 ا ملا ما مير ايلا را "انا جل نظن اوبر حاو

 ربل ف

١ 
١ 
/ 

 اج ب ل م يعل وع ب
 ردحس و 2

 هو ب نىيعش 26 -

 هيجدوس 0-5-2-2

 - -- و ب يميسسمو ولا
 7 و
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 وماوفو ١

 ظ ظ | التت توت راننو تتح هر وجل اذاو يسابعزي و 2 ةارعمو
 يس لابكاازاو صرال (ىلعوف والا ءأمسلاو وسال ا زيمويايسلا ال
 0 ا تدان م

 را اقونلانهو تلطغير اشعل ااذاو لواملاوشو
 تايسر اجيلااذ او ارهانمب مرش نرتستتصول از او بءلار عا امرت اوهو

 ةسيئ ردا لاق و كسن سكاي انو ممقد ران ةراصف ترقو ا يليعزي لاو 5

 اهتم ركاسلا مأمق ايقدنع نوكت زوم ار كرو اهنامنلو دحاوإك ثراص

 , حولت الازرق له رالركا ةدس يامي يت معاسلاتلزلز ناىلامث لوذ
 1 01 ل يداها زعل ل او ضرالا هجورل ع ءازب لك مدقت

 دهس ىحرمبملا قى ىرصلا ا 0
 ريطتو نارلوإ م لسستنو زد سس انلالغانبلا ١ 0 0 وكر ىلع 0 92 6
 مارا ذ صضلانم ترام راها
 تيفيلاو ىرمزم لولاك 5 ضرع ئبراضرس اذآ١ ىو بي واهر ابدأ دارهوحم'

 ايهيمر اتماالواحوعأ هيض يزتال زن وتس ضر دلاريضد نا م

 ةعبرخب وريصو تس ىلكل (لاقات نه اه تناكفاسبل اارك ا و لاعنلود

 رثاطتيةارتام ةنااهرحا )اوك إ.ح | [قاتف تنشف ىيحرب ل اواو ضرالا
 ءايادن ا نلاثلاو ولت لهاو ىلع زاقر مشل 0
 ماطو بانل انه برزت عابرلا هفسست ا هنا ثلاثا اوس أمهر ا

 حمداذاف تمرصأ |أذ ارانلاعهرطيرامرلا مناعبارلاو 1 ا

 : 0 اما سساغاو ةيطع هور ايش 0

 ةيزوجازد) لاف رشتسإب ارش ثنر كىفطاورارول اهوسالو ةوسلا
 ش لا تكتم اليهم اميتكل ارح اتناك ىلا 0

 ا "(ةناةيسفاو انارتانتملالايبسلا |بملاو عمك المرلا بيتك

 قوما رداجافس لاك و ىلاقت لوقو وقتما فودصلاوه
 و باث ف فاو اهيسح | انا نافذ باع سكاي ةريضاهن! ف شكلا

 أر
 ا رولا خو باوسلا ١ اناث .ثحام هى ضد را

 هلل كيقبف ىشر اجتولاو لأب نهود نا راما نم الكر سيل هاظ يو

 د
1 



1 
 فاتأتماداو اسوع | هبف يرتول ان لوو زامل اوهو !هرثسي اء اهشع بلة .٠
 لب |سلانوكي 00 1 ها واجيع اد يسب اوثيلاتم 2

 ملوقو ساىذاو :نولاعف ازا المو بازملا راقلا]يفو تبُلااكرترعوو

 فاعمل دوخه ءاق لاجل وأو درو ترها ىقاروم» .[يسلاروك موي

 2. و ءلوق امزمو ائيش نوكذلو يبهزن و حمتمسلاو او ”ءافكت لو ايتراركس

 0 منح ىهورين اذلا :نلا نوكت نيد ادعت م تكا م 2 تروك,_ىسلاا الاه

 0 ”وعو نب قدصفر وصلا 2ىلاعت هلا لإ وش ا
 0 اذاخ يرخا هيمي م هسارات املا ضرذلاف نمو

 "صب امل مدلك يف
 53500 ذا كرمل ا : نكك ف ممل :١ ىل تيلاو

01 2 2 
 4 وصلا ٍةرَس نهاوناممع( ١ داطاو يلو هلا ٍيمسلايف هو : و خمار
 د مما اهصالاوذ از اماه ماي تن قيقا لرص ونفت ونفس يذلا

0 7 2 

 دا عرش مل انلاو كل رود اعلرد نأ !كامو

 نمالق اشرب ق احسب ارك | قبلا ا
 ني اتسم نارتو راحو لخاتم مرسال ا

 يمن ىزلا وهو :لئاش ندا نكذاح يك او تلد تضاشن هناك لع وئاو

 1 ا هلا
 الوهذ ةنيعبامسلا يوطيورئدازؤلا ون ضرال اهينا

 مسمار ا ا

 روصمكاب ىس) ل اؤلاثلازو 2 ولا جب ءابرف قلخيمبا ناو

 رع م كلا الغل كيلو رهلا ةكذت اند نزغلانبوتداوعو دا ؟كذاع لع
 كول 2 دراج رون نه بظر وصلاو لاقل يدارساروصلاو قبب يزلان اىلع
 أمر/ريراب ,روصلا يىجاص نا ىرزك!يعسو ]ثيرحُو و قب «ضاجن ل افو

 نم 1:2 انلا تان هدو دم امارنعو نرمي تزعل لاا
 |ن 'نمااية اهروم | رم لوسأر يب

 0 نان م يي فلاب هرلعرو ا

 هو وار هرذلل لحاف زحااكذه ليو ارساعم لعل ري انه يطرق الا“
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 3 -:-ج 1

 د لحن جداوا !ذ ناحانح فج !ّميدر البف ارسدل نارابحالابعكل اكو
 و يحول ااه هنزا هلاو هلهاك ع حانجو هيلبرتن
 0 تر مك بدلا بضافو هان دمار ردا ةلكالملا

 ناقروملا اف جنا ةيحانجيم ردقل يارس ائاراذأصارقو يش

 عر يدا خانلان الخل ديازهرج ند اظف احا
 ظ لا ةزاا 2 ل ا هحانج ضل ندارسا ئاراذا ىو كا

 ْ /8ا) يبشر ثيرح نه ثوبلاو 1 نزلا ١
 إى١

 توسل نه ىنعصو بزل اهئ اروصلاور وصأ 8 ْ ىلع اهصرل رات
 0 ئعرالا لن“: دا دود أءاعنوعبرا ئبوضردلا
 ظ ا ل“ ل ناس لال تناك ل

 ظ نوبل قو قمصان يدير وز ها سجس

 )حصص م يلع هنو صرنا لوسر راق لاق ىو ملا و اكاضيا تيدجؤو
 ا اماعسئم لاف سدا ل اردمع تينالاك اماعئيعنز اولا ن وعل راني قسلا داع

 ْ رمال يانا قش نانا موس ولقبلات نيا انوتيو
 ْ اكيد رصد وعسل ثبرعو و رتم ابيع مون ضلك ركل مو بنزلا ع

 ١) راهاورنوئست ' نم لوزح نبل تم هش يح هلا ناسنهلالكب ارت ازكي
 ظ تانوعبراو لوخرط انلاداموه مكرلا ئدر ةرسره ىف . مالكو مس ةحرزسن

 | ماإلا# نمصلا ع دجدو ا تكل ز دمداهسمر و تفئكم يأ ثسحو اوغالا

 ١ تعا اهانىملمتك تيباؤقر هوا لوفامأو تلاد لع تاراو ا عدخن:

 تسكر نعى ريلعمإ ويلا ل السا نا ثيبال دن ثداز نايب عم
 « .اههاشا ةياروصلاق جاورالا + غلا كلاب ادي ثيم تاكأد دهن نولكغ
 | ف ىلعتلا وسعت ىغف ثععبلا حجت وقو رتلاثلا ئقنلا ىفكلادو ابا ثقل هيوأل
 ' "ييلعكزْي ضردلا لو! طمزس للان | نا ريعيربا يحل ةرره ىلا نع

 أ ا 0 يق آمأع ئعدرا,ب 0 اقوي ٌىِعِبرا

 ظ أر الل حوزعر ءارد 1 ن ١

 كيما زل ىيج ل 0 00000 0

 ظ زن كيم ارسال قنسإ داب ليبارزعو ليخاوساو ل اكيدد لي امج هب

 ارد ئيمؤللاءاورا مونت اوي قف ءاور الااوعرب م هولك زوصلا
 ا
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 نملوا 10| 6اس ةيمرلرلا لحسام و اىتسصح شع 10 ا بد د ”ضرالاو ءارسلا نيرام ترو 1

 قد لاق لو هاد 0
 بفاس مويومحس اىلاغةسلاو هلا ةدولسنبصيسرول ا ثادجولا نم ا

 هازل وركهطلل اة ايدهرعلا لسعسي سوي بيبرؤن اكم عه ي ا
 ”ةىطّومل ل اصودلاو ةيلابلام امملااهتبايداتيور 842 لفارس
 ١ تعمل لصفإ زم نا نكماي سانا هولا رومشلاو ةق يلا وفل و

 سل تيب حايل كاملا ليو جي اشو ليتأس ب 3و
 ل وجو شفنو رع او نوفر ضزلا نار بلف نيرا «ةعاجرلا#
 قلمك عاود اهضلف ا 0 تاَتحا

 لحمد 0 0 اف ضرةلإ لعرام لا كناو و 1 كرا رع ةنورذويج بلا كااذ دود اي هوا
 انل اواسجا نم قرن اه ىناعن ساو < 11 مااسل ا ءاوسروبتعلا
 1 اوف رحااباهثمرانلا باصص| اهو نال و :اماتثان اويهو ءأبسلا
 86 اوابومجاذاف م ايرلا قر دو تلا كلباامو ففرفكاب

 0 2 اور هلادلا قييملو
 كا تف 20 فسم 1 4 ر لكوصرخفر وصلا
 مل دع 1 ىف اون اك ش يح طز اصم نم
 يماوعمازخ يااوءاخام شم ةإرح ا ميل عرس ىلع
 هافكود لع ريل لاف رنا« لوسرانيف ما ىس ابعزبا تان اهنا توطم
 «ديغؤلجاو ان اهب اك رع قاع ةاضحر سال نوررذجركلا سانا ايل اقذ

 هنأو مالسإا] عيهارب اىسكي قولك لوا ناودلا عيلعاف انكأن انيلع ادعو

 فب وزمض برايلوغيضلارخا تائورم نخدا ىئمأ وى .لاهرب 5-5
 را فسم اتنلو اريلا اذ اكلوق اه دل رمد اوغدح ءام كادت اشف

 مرام غا لعمر ترها ةرهاول ازد صمم 1! لاتف لاق 2 ملال وفول يهتف دام ظ
 يملا هاو لا مراوح احل !وةءاق راو رست اد
 1 لغايه ناسا وهب 2200 52-6
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 ١ بوعشلاو در :لسمأ نع يدر ان داب طسوالا يف يبابطلا جرحاو ا
 06 امكان 0 و 6 7

 ىايازسل انف ضجلإ ا انهت هانؤوسناو دال وسر اية اسما

 ا ها داثموررلا ّضاتماهمف فئاعدل تش اف هش ام كل
 ميالاو هوجو )عنورش عنز ارسالوسرأب ايلاق ذاجر نايا
 ا ول تسمأ يزل انس مس لصلاق هيدورعذ اولا
 ة ررهىإ | نع ةنسحو يزهْمل ا رح أ و همحو ىلع هشعن ىلعرداك
 0 تدل 2 1 11

 00 1 ىحدورب رش ئهو شمر 55 9

 ظ كاقاصرر ىدمواكذبك ىلعذ ن 0 راس افا عأم كوم نحيل
 ظ 0 اى م 0 يرعب ديجهجووهو للا

 ظ مم نوت وم و اردو ىرسلاو مم يراهسو ي 0
 ظ مب لطض نورس: |بارش ب يارس الب ياس ما يساو

 ْ 00 نع 07

 ل ررمرلع واي الدمج زد وبيج مكوع ن لا موقو ,

 ياك زاقو نوؤندلا نوال ناله قير نا

 فى ا هيط نم ذ ةرب رج نادلا زل جومشنالو اتنورارانانلكا
 ىلان لون اوتو ير 1 را اراسنفت د فورممردلاهرردلانموراراعإ !كنانو
 نا يا و دا ارو
 لاهراهبلع ةخبجااب) ابا نصس قوبباولضتسارغر 0 ا

 توذ > ابين موفلاق ةوملاو ةاازختو د اكل
 ما و دلو درو ياريددلا ىلع ندلفدفو 1 مات : هاجر عاج 3

 10 2 ١

 و ا

 ل ورنا هزك رسب زلاتان خو رهاو داليلا نو ديو 3 1
 يم ةرانتح ١ عائارؤ ولادرو قلاع سلا ةريعو عاقتاو تنافر بورد م

 موعلاو فوسلاو ىدازواو ديد مس اسم اع ملام ل 0

 ا 1
 ا ظ

 7-0 هه
 2 م 0

 ع ف انمد نمجلا انوه شك موي ىلع 3
 ا نع يصل اشاطغلاتادرو 001 ١

 "0 ميجا يم فلوو اثار 4

 اال ا 1
 هر

6 



 كري ع هعاوصهسا لوبسرر اول اق هنعسار طرز ر هر انهي عصلا
 و دلو ل ناش ا نينار تطال لا ل

 را, نص ماعم تيبقواول اق ثيحبم عه ليتر اذا هني قبر شع رب ىلع
 1 امدلارنعرز ىفا ثيرجو و اوسمأ رحم ومش اوهيص انبحوهوبقنو
 وو رتالث ىلع ةوائقل مود ن ورشي انل!ناقورصملاقراصلإ دهر محا
 فيبرع ا مروجو لخ فل دالملا رعت دودو كابرس اك يرخاص نورس جوف
 امدارع ثا عانحزو دك سانلانالصاحلاو توام انوملاظلاوخو يا
 رارب هلا نوقتملاوهو نراجل ىلع بكارل اه ةعيعصلا ثيد اهدل يلع تلو
 2 نجلا اكد قو جو ل هنرجلا ةدرخ رن لانا ابحي رهوجو عنو زايلا نوماظل بحسو هيوسؤملا موىتارييهنمو
 ىداعلارشجب ةزاثق لاف رتسمطارص رهاب وستتم نها يرها رهجو ىلع
 نوللو جوجو ىلع ةمايتقلا مود مرتو اقاك ةمايقل ا نعد مهجو ىلع |يكم
 رائملانمرياطتياموهو هر درس ومجر رشم اايمراوجيل اًنلاطيتعو ايوسوُممم

 ىحهرانلادةؤنواهلعس انلانورشج ذارانلا لع حا ضراالعلازاناقرتم
 تكيالذ لإ ملاذل ا قيرط :نيحل قال حرش زهاب طيغو اهب اوهزهاولثت
 دك امرا فما هفرطور شحن امرا ل دالا,ةرط هنمالا اهبل باهزلا
 كاوا زطوهرس اند انوكيدر شعل ضر (ييلخال !ةوكو باسحلا ثوكيرل و
 هاو دال اق هن الع ميلك ول ! نع هنعررلا ىصر ىررئار_ هس نمد

 ازدزحو اضعباهضعب بكردر اذل !تلبفارئايقل ا مددحاو ديعصو ىمانلا
 اقيكانلائيشغملوا يجاوز انببو ئبن نلت ىنر ةزهو لوتت يعورني ظ

 لل وعي اوناهاور زاير تشم لكلوفنف >اوز|نمو نول ويف الحاو

 ع 2 0 يجو وج « 2 مز ران نم ناسا قرارسلا اقدار, طاحإ ل اعت لوقف ىليعيزن!بلاقإو
 "و.عوه طا ١اوو مر اسحزم مدر ازكلا اب ي ام/طيعشرالا ئم
 انلاق غرد ضر دووم با نعي سوح وو رازكلااب طك ر اثلا نم جرب
 ” ل لكو مم اعز ىلا نوعبسأ# غيرك ذو ود قاود 1 هرلعمردإ )صورنا لوسر

 يرش ثيرحرم ىزمّرلا و رجا هام ملا 2رحاو ايمو رت كلم فل اذومبسم
 قطتلزاسلو نا معن انذاو ث]صنئن انعام ةداّشلا موهرازا نم تع جك
 يمل اان وزحااهولا سام _عداز هلك و نير عر بجلب رت الن تلكو نا كوني
 لاق ةيرهوبا نجووشلاةنرطؤماينرلا يبا ند ارث زحو +2 ثييدح يذمؤلإ لاو

 ك١
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 ج22 16 23 كك
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 7/ همحتكر يحب
 م
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 لاك هو كم ىلا نوعي م امز لكم حا مامز ضل ئيوبسب اعد ئبح قؤي
 مو زمول علا ف :نكفكؤون قحمرلع

 كتنئلخإع ااهملا 0

 2ةلانيعو م دىقبتال ةرفر زو زتق اهلا هسا صوب معن كيف ىل يلون
 ممرلا يد ددلاقوصدلا لس ىبالو ا لف ةلخاي خا رت

 ذانسايرعامام لا نيارشاربع يورو" ها ىدأ براي لوفي له يلع هما يب
 ْ رانلان منن عد الام بىكو تداصلازب داو ابع نع يربك اس اربع ىلإ نع

 ظ ديتاكبو دير ابجاكت هزحااه اع لمحو هترلثب ترها كوُميم

 8-5 سابك | نحو كلاود وملاو ءاوبرل ارث ئه للا فرعا ان
 نا قالا ]غتر اذ رانلا نهونع جزع زئاقلا عويد اعازال او
 وضم ةرز_حراببح لكن "لكو ىلا ل لومن عصف ناسلو نايزيصد
 وسير ودل ذاع تديم ف 0 0

 ْ 0 ريدا لاؤشل ان عن ىرطفلتك

 اقر ءاقلا بامان لولا كلانا بح
 عدو 00 رل دموية خال الجر ناول ملى ريل او صاق مت هو

 رشح وضم ىو اه نم يا داع مون نشكل اهنرددا تاضرفوفاهره
 نتالكرسؤر نم تيذ ارث زئهويو 1 هو رح قيم رق 1

 ىراررشو نع نيب ممل ومد مصحف و بلرل فد م ريف و قرعو ىسانلاو

 يح صرالا وم يمدح نال ددساتلا فرعي اغومره مل عيدا
 1 ا (ازاغلس خ قر و ااب ئيعسس زول ف واعارز

 ظ امون امال ومن ىرطكس و صسإ ل وصرةوعس 1|:

 ١ ثنؤد وكيف ىلا مرهف لاق ئاليموأ !ليمررم نود ةحراعلا نف

 ُ ثوفحلا «زئحدأي نكريممسهو هسعملا ةدح ءانبلععب مز)اهاررزك قرا و

 ا ضلك |نمرو انْيلا موه تسلا رن مل تاور 2و الجلدي: نم يزهو

 يسب ]يملا ةدياد يرام داو رضاكزد او[ - 14 لسع انيك قد نولك تح

 قولا )اغار رق لع سائلا نولي لا ئيول اهنلحت ليدل اصرالا
 ماجا قمل ايي نمورمو 4 هبومحرإ انوكينممزمو هيسحارلا نويينم 5

 0004 ميال 0 بشلل 9
 | وو 0

| 7 
 0 ٠ ا



 هدي

 سورا مكبشو هقرع غلب نع رهو ةيبكْم ولبب نه مهو ماما ولي ف مزمو :علازا
 هسار قوم «ديماو راشاو هيب برضو هقرع هيطفي نفع زسو از دمي

 ودرم يل مررباخرعو هلا ىسوانيع ,هتحاررود سالا بريصت ناراع نم
 يف*روهارازل اى ايف لائسا بر ايل ويد ىاح قوما ف عربملامزلبل قرعل انا
 دوفس» | نع ركنا و نق اماملا جر خاو بازولا هش نم اهيبفا افبومتو رجاارم
 اتلا)اولو حر !نراب لوميهءاسلا مود قول! حايل له انا اعوفرو
 - 2 اوىحرابراب يو 5: 1 نا | ا 058

 تملا نا توما نم, رعي !رساقلخزنم ةأ بش راننا تلنللاقرنا مب ,يلعربإ رمجورلا نع مديد ومر سا نخر يجو نسب يام طلاو رمح ارك شأو
 قحتلا ويلان ان لو هزم نونا مرماو ةرجنأمريلغن وها
 1 سدو اقع 1 ئلسلا ضعت, ؤا5 ترك هرو تيرحاول نمسلا نإ

 هرهر ملا لرسم ٌ - صعن 1 1110 ام هه "(|

 مرفأ اهرولارورسااهرمزف ضر لع ةوايمل مون سانلارشك بلاط يبا نما هريسمت و رازإدلا مشدد رداوج | تباذاو ضردلا تفرح دا رمل مون
 ثرهزرم د ريعسلا اذ ايس انك تعج مايرس رت د مم[ مه قييصت و

 ايزل تحس لك كرت م | ةر اذ نعؤاشكلا ىفاك عر هلو يا هام رمرمل دك
 )اعلا ناف ماحرلا ةرّسب ىمنوق لرعاو املاع/ قيضر ا ريدجج 2 صاصقلا

 ةرسرمرف عضي نب مخل ير ريال ىنخ ئنزحالاو نيلو دل مويلا كلاذ ف عنج
 لاق ناوسلا ادص ىف !يعراسكت لاو كر أب انأكىف بجر نأ لَك 00

 رثرمرالاو يرخدل | ىلع ري ري يرحاوض وو از هزئمارقلا مولر سانلا ثعبب
 صضرالا ل ريذ ىوذ ىلامذربدا ل اور سم اورتن ةأكامالو ضمح ابار لاشي تلرب
 نمر لال ريث رووسسزب ال اقرابعل ارحاولا سا وز ردو ناووسل ايي ضر الا يع

 تع ثضو نهار (ضرالا ل ريت موج و هام رك لعل 15 و مهام مويارآت
 .اكأياضيب ةراحرمر هلال رين بوك دارو يرحم لاقو بضز نه تاومس
 مايل موي ضرالا نوكئاعوفرمريوسو ! نع يورامل هيعرف ت<ضوملا
 لهل زن عطس ومجٌمْسلإو:ن رصد حا ءانكتي اي ةيبدر |بجئااه دكت ةزاح
 برب مركفل قو ءلوزن لوأىييملارب ٌنْوِد يزل !ماوطلا لزتلاو ةئبكا
 باس نماوعوب وح مولسالا هاابزما ولك: اي ةراك التم اصيب ضردلا
 رضوا زمول دعس اف امم دافشسو نب اظماكال اق
 هود كيلو هرطجر يمر شو ل كأبؤ ةزاخ مش مود ضر علا ل ريد اسر دلو و

34 



 8 00 ا اا يمد ردت

 رم ناز وكيالو مودرك ١ يا ف وزج] ءقللودعموا ن6 اا و

 مع

 رمل تح مكل ايوم زد مف ناز وي نكلو اهرب اود لميال نا لف ام نال
 رب ]در شن اازه 0 يل رن موي رخو فلكيال يا فرظل ا لوداع

 لدشاماو صر هأ| كلن'ىه صر 71 0 رت كرت

 اًءاهرابءاواهراع+اوابااهو
01 011 

 ري سكول ارلاك ارلاالو

 0 اوسسر ئع ةيره, و تيرجر سارع نبل وف كيبرصنو
 كت اعمل مد هلا دداهرجتو و ًاياطسبس ب هلارزعرم در ةادلا ل ديب اقزنا
 ظ طل رولا نزعل يمر 00 وعامر

 ظ ل قينقن ثرااىسلالب ديت ليق3 باكل صسلا

 ظ لمنطو مد اهم كفا لةشل ةّضناا ةيضعلااىضرالا] دن ئيعلا]ي دن

 0 نع 0 اره ةئيطحاملع
 1 ارو

 م 0 صر الرش
 فب ربحي انس ل ماعلا دموي سانام 24 1 ”يلعونلا

 قو ةيلاب .اميامرود و انودزيطل 0

 قانا ا ا
 ولو تاسحبع فيكس دس هلل ورا لوقو اراك هنراخم

 ف ىرث دل ىل ان سا ىاق ريكو ربت نصرولا نأت لك لحد ىلع هاو
 ظ ينصر ولا امن فعصو بيؤلاو نانعتوف يزارلإ ف كل اقاتنما كو اًجْوح

 ْ هقاو ضر دأ |نه: اى انامل ومو اءادابروكاههدح اف اسوء

 ْ يور ةفرملاو اما ليذو يلخت ابن ل يذل ومو افصغص اهني انو هاا

 ظ ظنت دو ادع هيو عز لوعة نونا

 اره



 1 واسس يلع اباقاد 0
 ل ا 0 ا 27

 ا را ا ١ اكو راما لا اعلاةءاشش
 يكفل رد از يكر نمالرجر يل ارانم يذ انفئاقما امر ارقص امرك كاعسلاولا
 ريسفا سلا يونا كسرحاكل ولنا ريع 0 م روض

 ذورو ميسا ل اة ايف ليكو امان جوبسس دا ىضر ةرنرك ىف | ىعو ىلب
 للعلا رص ماد ئعر اروه هلوموغبك ى اثلا نا
0000 2 
 اذا ميفيكح اق يملاعلا 0 ,يلكر |لصربلا لوسي دان لرش نع و هيبلاو_يصد اك جرح أو مس ف لاف هيملاعلا بر
 ركعمسو ! راو توف هعمل ببال ةنسن ىلا نيس خالات لبنل ا ويك اكمل
 نوم ا وكي نح نم ولا وع فكر ردا هيد ىتتايزلاو رمح | اه هلا نع
 منكرا مصر ةررهإ ا نعو اهرانباج رع اوانبرإ!ئاهيلصي ةبوتذأل الصارم ميل
 كرو 0 صحن رز يامر رشكدلا سوما لخذ أملا وي لوطر ذاع
 موسم ىف مول و ضدراروم ومال ابرذ سأنلا 0000
 روما را نزع نال بورما _.شسا رك مومل اعل نال نس
 ناهاظباو بلت ىماىكو نابحرباو معان ساب هجاوب هور نحارلا
 دوما ]هن وكليلرب لاوملا بسجإعرم [يّس كا دلتخاب لتي للا ذ
 1 !ففوملا ككاذو ماي ميلخ لا اذا ::دوتككا ةداصل | نم ئىحا
 ول إماو د لعل ,نايلاو ريشا برك | و هو لوهزلاو لكلا
 ق7 1 اداو ئيلسم ا ديس ّع اهشل اوه انت>اديلتلا
  ةيعدو لبو للعبإ وبلا دانك اق ميكا نكد ةيرهو نع امريغو
 مذ مونرسانلا ديس 'اذاقو هشق اهنم تهتف نق تداوو م

 ص ىضارلاعرصيضرحاو ريو نرضحالاو نيلوالاردنا 0 0 ور 9
 نفطي ولام بركلاوز نم سانلا غلبه رسمت( رض رلو

 رمزا نورتالاحلبامو يفقد 1ر21
 رسال اا نولوفيف 1 0 "منا وبان ع لوقف متر 8 رك
 كيكساو از اور ينك ةكتولملار ا وم «ريدريل! كولخ
 خمول رج نا لاذ انخلباو ف نك ام يرتدلا اير ىلا نلومشنتلا



 ا ا م هل هلبق بصي ل
 ايد مالا يلع قار اهل! ددر فال اونهذا ىرتشإ اوه | وت

 3 مداربغرا كل امسرقو ضرالا هلا لسرلا لوأ ثنا عفن أب نول ويش
 يسارا رقم كورلا نوفشتالا علام يالا هذ نضادإلايرنلا
 | وعر ةوعد) ناكر مناو هلثم كود بصف نلو هلم ولف بْصْعن ملا ضخ مويل

 هلسلا,يلع] لإ ار ظدرف ىريجإ) ا وبهذا ىسفف ئسصن مشن هوو 0
 ةنكتورقت تارا امنت ةارغا) ماو قنتعم فدو ي 9

 1 را لوف ومي (كدرول اانل عمت ضر د لهن مرليلخو ريما ىثتنا اهلا يرتالا
 لكك رك ل او هلتم هرهن بمضي نأو هاه عام ضوب ل اسضغرضع 20 هيف

 0 10 مر ّ . ذكيا 10
 مناع قس تنادي ب دول ومي

 0 لن 0 0 أوضو 1 َى 501 اومه سلب ضني 0

 55 ىانلشلتو نم درو عملا اه لانكم ساقي ةئاوسيعاي ةواوغيد
 «يمويلا ون !مستعلوثمو هيد نك مولا ة يرتال كير ل اذ :ءاهملاو
 الش طز مل واذ هةرعب تضعي نلو نمل هم بخش

 راجي 41 ىسبع دزور رولا اوبهذ ١ يرايجولاوبه ذر سن ىسغن

 تأحوردسالوسر ندا رج ايؤلوقيف قون دايف ةدعولب بار| مح تاس 5939

 ا 71

 ىلبتدحإ لعصاشلانسحو ةزماجنمىلسا همي 07ج
 لاس يسارو هراف ون :هنونمشاو هطقن لس كسار عشرات ابل اق مع

 ال لاق د لاوهولا نمو عراسملا مولد اضمعل نصت فطصملا د

 ل كاز يوس اهوى انا: اييره» ةنضأ بايب انما نايم 0

 " 2 ياصم نم نيعر حال نابام ن !انيب ضل يزلاو لات باويولانم 2

 ع هاوشر شارع وعملا ؤ و يرصبو آم يباكو كو رام با
 مئخيزع لاقوا لؤّسم ىب لوك طسو هيلع هدناىكش هه لوسبر ل انآ ا

 اهاعدرف



 ماهل اوم هزه يمال ريع افس ق وعر نءاشحأ نا 7 ظ ظ
 0 ما رحل قنا ظ

 ماو 0 ةيحزإ !ةدشتو نوقولاو اعلا ل

 7 دوسعإ امتءلوف و اهي نلفت اةرتكد شطعل 0
 0 1 م وماما
 يرد لعضو شل ااغسالجا ليو زعانشلا خم ١ ماقملااب داما نارلغ 0 ّ
 ىملا رمت لج ىراوملارسيرابلا وثْف لاق رع اهي زكزبأ و ارم ذلك كح
 ةكارتكو لاق عافشلا نر هلا تدلع دالجولا وكي الاهمال وألا انيال
 اطهر الحولا نوكينا هكر رويشم اوه افشل د2اماقملااب دا انو ا

 كلايزبا بك ش يرحم نابجندا وجو عقدو ا لسصَعل او ةديسولا ب ىريقللا/
 ماما فلوق اذارما ءاشام 1و اك طع ةلحوإ ريس كيس انلاسا ثعساعوثرم
 للا مك اهو ييوه دما ماا انوالانا و ل ول لمه نتف داق 0

 ”اتال ماعلا أب نع دو كارايل ر تش قابلا لاو ةلاكاشت
 قلع اناس كلاوجيت 50 انمار رع لعرسا ةرعقي نا وهو قرصو قح

 تس طرت نيل باكو ونيل ذاع لاذ رخل طاش
 كراج افو ثفو زد)لاو نولو دل, اريح هرج نال :ءايتلاضنومز معاوشملا
 مند :لاكئضتغم ّنوهيلارحراتس اق نجما اعماو ال ةافشماوطخاو قالا غ

 ,عانسلاوهد اماما نام 0 100
0 7100 

 * رعب انعيراؤلا وو ىتنات : اربع
 21111 0 "ملا ياو صيسااذ

 5 معمل هولكلازو مسَم لكنإ) صئبلاولا عامل اىهششت حان اومن
 مكر ى كر ٌفيزح ثيدرح نم دانس باى ايشأ | كدر دوغ 5

 راو كيروسو كبل لوي رشيد لو "او ريمصو سائلا مك
 كيلاو كرو كيربعرا او كربع تبرهزهيربملا 00

 كانط امسعو لوف از ترئاقنو تكرابت كيلأ الا كم: ايمالو ءايكم

 رمزا شيردح يلو منيب ةادانمالو راب 203 لاقسام
 00 0/0 ةعافمسا مفروم اك م العلا انه نال
 كس راق ىامركزت نادل لبسز /ةااضاو ملول مدزح ثيرحول ا



0 

 لب :قةي فحل يئسن تسل ريل وم داب ملا لقت ئتفزكدلا
 اوبرا 2غ وقل لا الا لست 0

 حرش طلو جود مساوش بيحب اوناوال فدى ةرثكت ارى ا ئنرك

 رئااو لص الاوهو» موب ىب علطمل ايتو يا لعو يدلكريصلااب الا ضنال
 نو احاذاخ نون أب م | وو دره مشبردا ىنضر ةسره يل | ثيرحؤو لع أب اذ ول
 ًاىلفرردا ثويبّوح ادجاس لا | ناذ ادحاسرح اه يملا مارق ف | تحت بجرح
 را عاوهورفلو وكدافرر 0 يدرصف رخو ارد

 ىوعشسل

 3 0 0 هيث
 المال بوكا 0-7 . فوكو و ا ٠ ١

 0 نا 0

0 

 0 ات راهؤ وسوم ع جاجْل ارا لقد تو ١ تروكل رك اد بجم هيحت نكات ميزات ا مخ تلاثلاو 5 رماولا لثسر ا طعم تبسؤ نياثلا سابحربا نعيملاولاءأور كلن 00 سما و قشنت يح رسل اتاؤاج اع 8 اهعازا# اور ارنوكملاى دو درا متجاوب ابا نع ةمصتملا و رار عدلا لاغنمل ا ةمزوسلا دره ثيرحزو 00 0 0 0 اسالك لاحاو حعباسلا و

 0 د م 5 اتا اسر الع

 ظ اهل اقرو لع شاطى مزنجعملاةلاقأب 1 1 0 0 1
 ايدل هرم ا وا هايل «رسو هريح ءلكلاو 3 ع 0 ارثلاو ممل ىاف بد ارصر سدا ئع امررحاو# 1 ول 5 ٠+ ع ونت الص 9 1 هوست ءاةااباقرتاجلا عزب كج | 8
 761 ررنأ توم 0000 هكا ل



 ىعيسهرانف_ل قابس كيلع مويلا كاني فكك راما انني
 0 الجن )اجو ايدرلا ة اب انر 0 ظ

 رصيارهو ءاولقشن يرلارتْشلاوه اوهلرتد ان
 ةماررارنعن اسال تب م" 101 سابعا 0
 1 قيلكسانلاءاثْرسحْمِقلا موت نمؤملا رائكناوعو رفسمردأ ]3 هتابس
 الرس ءاس حبسا <ويكردا لوسراب تلق ارغب او هر عفش اح نع ويسنقو ىكم

 نصت الوج (ذاسسجوس اذلارقدو نايس قبو هنيهنرب ارك د بحلق عيل

 لاا نادأم نول نينه سانلا اها رغد مث انسعبم الوعد

 0١ ا ال دلي 7 ول ند نسجانه سلب هسار ولعل كو مز >و نصسنو

 ورشا وقت مه ءايوحانعؤ انا دكر أو از اًنَولوُفَمْف ديجد نم
 همس ؤ رف ريو رهجو دوسي ذ اكل 0 رحاو لك ناك
 ا دو ا <داعارو نولس
 6 فادح انتاتال ' أره نم كردون

 ىو مد“

 ك مطواز اكو وانمامأو ىلاعتل قو كيان وم قلد ع

 2 نو روثشلاو لدولاباوعيب يار وعسؤ صيواروثاوعري
 فيلم نال دانك ىنيلاب لوقيورلاعس بانك وا (

 كفوري ذلن اونو اغملاا نمديه ام هباتكؤو د النا كذا
 8-5 :وانروسمبن امل ل اسم اضل زوردو لت | رش نم وقلبي
 ارغب )او ابراسح كنتو امري ناباعي ىوشمل ا نركتول انع هخضرب أ
 بانرحاي يزلابيسملازب دا_لاةف' اهلا تقولك ايعمدري رب رح ثيل

 هال ضلتجلا عارص نه همت ليذو هبانكر عجن لات فلخ“ ةريب يول امي

 باركود الانف نام هو هبانكاي هايف 7 و لاش مكره اهو

 :لكدلنلس نزون انورركزع كبها كرركت ارق رس ونه ال ا هني

 ظ ضان طر 0 امظعتل ا/مقاذي

 هن



 ىكاماهنأو بضهذرف اكرلا حي اها هنامز ىنممزذ نملاكبلا تحامايناوحا
 مقفي و لهم ار تاز يسال فار هنايمع امن "كيلا
 هلوور هيورش رشي راسمل باسح ًاسحماو هذاوهو رلذ هي نييعلارشخ او هناربو يح

 راولا ىازولا مر دير امجعاو هنا هاو موكبش لدوطلا ف قوم او
 ملغ اطمن اياطنس دوت ةكرطجإباو ىشفن لع جون |
 1 ا اهءاقب للف تداكةزل ايد

 شالا ةرفازتلق باصت اًذهو ا ا
 ليرحو لاف اؤسو ا و قا بثنزكو

 يارا لوو مولا موا الى 0 نادك
 ل ر 0 ٍصاظم)ا وملايريو

 0 وا ع سدتعم سولارلا اعرق

 يرتد ارح ولاو عادبولا ع ست لهو ريلا عارتخالا تين نم
 دنيا ا ةروفالا ردو قئالح بتر كىزلا ااوهردأ

 و 1 ان ةلعرل برو ةراو او ةايارئلابرصم
 : ثرح 0 دحأو اورعمل زبوللذ اود هلع ويحول اعترف و, مدوزيعبو
 هلو .اكلمو ايعلل لاو ماع لانَسد لج يرابغان 5 ْ عب دم ورحاول بولا
 متيم دا يذل !ةررقلا ماتلار رتماو ربما ز 00

 لكنم هان ياررو نعو نيكرع هن ىازج |ىمبسرلوفو 2020 ىلع

 تيرزكلش اناوبواعيستر ا تجس ل وطير رمل: ععصومم ناكل
 تمل يقو ىصقن ل6 نعردا ةاولاورد زينل اور و 0

 وم ةرل ةرعاَبن ياهليوطاعسراهيلاف كان فاعنلاةرعارتلاوهو

 تحج



 اهدحاق طزمولاربطلا اد ايبرل ل! ني اجرح .رحاو ربوملبالاعرهزت :ةرمن ياسا
 ىعب نها ئصر دوهسمزرأ ني اريخنزعوأل 0 و مل طقلاو حم

 ءايقرفولعم مونت ارك نم زحدلاو لوألا دا 0 مددا اص مل |
 يالحوزعلزابورلاق اناا لسكن مطراشبأ صح اش نسال
 ريحا اع يلستنلا :نكارها به ند لدتا هيبشلا نخةسرؤملا هناذب قيلت اون

 لي ليوانالوليطغا 9 هيبشتنر عه ءاخ اما زهوكرو ارشو رش اك اعال

 بجيش اف ]طغن ال زتت وز شمالب تائنانسرل قت مالا علاق

 ةينمملاةررلا ف ىدرف امتمسلارم ةلولا تل افق امرعر_ ين طعم او
 تائثاانعرابحدلاو وا تايالا نهءاجرت امركم
 العأو ىف الن نمومس ّق وحرق 5 ةرع ثبر ادد (ئه

 كتلربع 0001 لوثعلا كاذ هئالو

 0 القل يطق ريغ نم طلخاي اثالااندقخم

 1 اا نسمات اذ رياعملاف لوا ملك
 ىو لنا رابلا شف ماو ا امتساو يد نقف ظ

 : ايران مرانم يدازد د راس ياش ئسركلا ىلا سول نم هاو ١نمرزطو

 02 :ةلوكرشمالو مو دج ناركرم او مةزرو عدلخ يذلا ركير نماونصزتم سانا انيشما ١
 لو نوعلط ية لاةاشرلا يف لولوتدو نو دبه اعاد كك هان لكيوي نا .

 يفت ايلا قليب رهزمو ست الا قلطنينم ب ا ١

 ةعاراس ب رلا لو اور وح ىعسبو ناطيتسا,برعرسي ن و 000
 جر او ل مل ل نوما طتنتالا ركام لوقف مرةبدآرو

 ةمالع هنيدوانشيب نانولوقش ارمالأنا هنوهر خب[ ه لوقف اي 0
 رو خس نوف يأس نعت كر نولوقيفيضاهلوقيف لاق ةانف

 مور موق ىو ( لهل ارنرلا ف سرع ناكزد رفرف اس نيفتكي

 . ل اذوعري اود اكد فو كوميطتس الذب انوريريزغيلا هصايصك
 مه طعوس درابوعجر كسر اوعيرا لوفد د . هولا سمو دووسلا
 3 ثيرح ىو كيرحت اءزاهاررف لعب
 او مالا نمرظو رابعا ل زرق جزيعتمسل العب ادررةللعتامءازه ١
 كور "012 هنو ل )دام تاعس نوايا[
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 1 اصل ات ظولسزلا ضمن قو وعتناباولا

 ١ با مفرؤووس “د ىال الذم تري يزلا ناكبس تت ئالو ْ

 ظ - لد يد زو عار ناك سورك "نفرد 2

 ظ هويرشرعز يو هركذ لجل زغف ارد ابا هذا ةرظعلاو ن راو

 ١ امزح ا هسا سسلا نضر الموعولع اره !ةطيرا نال رهو ةيسامن
 ١" هعمسل ارد يرانب ع رولا نه واش ثيحريبس 0 فرك
 ظ 0 هون ىلا جت دنع تشل نسال نيوتن
 ظ يرق ركارتاو ا هر اءاذ يلااوتضااف رك لك مخ هدأوركم هلو
 كم ودمع ةييقنالا نمولي ةلو فلاذ راخ د حو نمو سار علف اما

 ا وو نزلا يملا تيارا و يلاعن راق اكرشحلا! ارانلاو نينا اب عب
 2 ورشه |نمرح الكا هاب حرا ىستبرو تئلز اىنعمو ندواذلب
 سمانا نالربكالا خزفلا ثوبك لا ذدنعو ايؤاشكناو اهرويظ سانا

 0 نوكبام قبعا بط ميس ابرل واب لابو قلزتو فجور نام
 ْ تناك ن هدلا بوله يبو ىسوفما دزتف ماعز امدح ةيسم ند انكر

 را اسي ع ني مدع وسو هكر نوف ع ةدخ

 عمجول ٌملَخْولا دوعيس هنالك ملاكم دن فلا يعمد اقارب
 ررسورعرو ريزر قيمئسأبلو ةرحاو:ىلحا هس لرعام ةلكاينرل اريرح

 قعر مو رن ايكريا نم تلفنتو ه:لظقف كارب: جروذي ناطرو
 10 لا ا

 وقبر د لكو كرعاد ىيخو يودو »أرد اًقلوتنو ئيلسرملا
2 37 0 
 دمت او ا ا ريغ كرا مرحروت دمك أب

 ةمشقتر ىلع عكذو 2احب نيام فاق اقمالوش لعرض
 0 ايلاوعم ير ع اوه كلو كعنو

 1 ا و سا ال وصون رشموي

 ا 7 داع ناني مرصمت يدا 2 نرركاظلحاو

 أاهضمدن وكيلا: اب: طرح ا فومصلا اضع دار و مرطعب فاعب

 الطرح غل وتكاد صر لوف نه داما اذ روس انه عو ضعب تلخ
 فاز 5 ي ا فاوصاهبلع ماس اوركذاو لوتكا ماين اهواي ذ اهات

5 



 : .< : / ١

 مروسا كيت 1 ناوب الا و راؤ وع مس اكول لإ سان د كت راما ا
 1 1 ليلا رع ةلرل |

 0 تيكر ابنا يأ نلخع طاحم "كد سل قرا 0

 ا يحصل واو دلوع فأل داو فصو از
 1 ا وك جدت اد نيوومصموااؤص دودرصم ار اقو ىْزتإ

 ( در... مانت اسوعث الث ايفل اهيبرس انف ارمرقن اعوفرم تشيد اىنمر

 فاو تييذطأن كديالاو تمارا دشلالادمل اان او
 يماداصرالانادلارل دل سانا ل ايرابعاب لفقر تو يدر ٌتوصر مائل فول 0

 توزن ركاذباوج اوريو مك حاو مع يسع عرساو يلا لحد
 2 007 0 8 اهي 3006 : 00 5 56

 دعا, باسم مارؤال هان ا اطار ءافوع صورا عاومتا ةكئالما, كوس او

 اف زلاظ نمل افصت تمول نير واوزن_قح لاعتد داعبتما لخأيف
 . نايمشسوا ازاامىلكو نابيرق ناورملاو تالا مقل سا ام”ربحاص
 2 تاورملاو الا عاؤدوافنهلو_ىوتقل اوربل اا عاود اهو يفاهترمنا

 « جاءنا 7 1 ع > 5200 : ١

 00 رنا ب
 0 امرت /'ارثو اري نتككو 0 د هناف غ نان زع لكو

 كورا يوناو برك رسب مرض نامار مالا زؤصدو امزلعتيبسحب
 بأي هيلعوه زم تيا زا و ايدج الا اك ةد ايزل يرزذل امرحتذ اكاد ناورعلاو
 ل فار هرب ل ةبننخ هبصخاذ او رصععوا هز ردو ارلاد لع يرتوي
 ك فرعا يو ايؤاوص !تا:::لكميمل ا اناو هفاعضا لعتلتا ءايش لعزل
 لما يع تس داسسابر ازال جررحا معن و تحإر عد وهراظبلل اون مدقنو
 - اى مفر وويرمرصّتقا اولظ وسير آو لمص ف ع ملغبدن (ئطر

 ٠ ,دحاولا مرح نميساحا نيل و ايمانبلا ل دجزم حل ام ناكن او ل ىن

 لش يس دب بحاص ناسا يلخرببيجن ا كيرلا تر فاح زع هريس
 .دريف «يفالو زمول بها و نوت ]غيض زم نزو رهنس ثار يرد ل وش
 _ره - مصت 5 رول مول ما 7 2 , ل ١ وعي

 / ب تاس نعزخا نسحب نكت ناف ةنس جرم لرحو اهم ان الد موناقملا
 لمبتو روع ناطق كاي ضاقز ابع الذم ه.لعو وحريد زنق ملازل ال عدريف
 حال يعن اكنم اونا ل كار ص وبلا نع مشرد يطرد ةررش يل نع
 مردالوراببد'طرسياو نحاول زغول نال يمازح يلف هئايلفر ضرع وا ماهو
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 ١ 0 مافن ات
 1 راف راجي دنع نادل: انوار
 ١ ناسا جابك لج ١ نالوا ام ايلا مو صتشالو نر عدي ةيرعص
 ماظل او هاما يلا نغطس ول ذاع يوت يحاصر جرا دوطلا
 هفوذ مواطنا ذل ةدولاو للا يرعب مرجع تف اك قىحرم بكل امون

 مر زامارتزتب تح ول زيذلا من وصتقي را يذلا رن ام ملك ام فرعو
 مكان لرر ااودر ون فحم : ايس نورمرلحور تاس ليل ناف ب انسكلا نم
 ظ 10 اباه املا قوت 'تحاندؤلاعود يره ل! نعاس ميضو درازلانم
 0 ا دافي ىحتالا

 هاوز اورو هرْزْلا رف ةرزرلل ىجو ان وإ | نهايفأ ىج مول
 م زك نا فلخاط مالس درسا 0 0ك لاي ا 510 1
 .فقدرولعملاوم لاق ترازم عمانير تلاؤف ءارسلااهسور تفر ةكلاملا
 م مسار ةراق كساء ؛ ةرره ىفائعؤ سرا اؤو مفحريل اى دوب
 ا انههشرذ زف ايو ةوكزو ةراصو مايصب ةمفل مدي اينمقم انمرسلتلا نأ
 ا هثأن 1 9اس هرعت نع يرض د الشلا 0

 | داثلاومزم وضم

 يلا اس ملت ةماؤلا يرجي قلعت لجل نا
 نهاطمه كر ماو لاسم ةنن ثم (تنا ليل وقيف كلذرعامساو لوقت
 هش مدان يرملا د الاق طك كمإ اصول انام تبيره7 و ي.وث
 ار ربح أ بن مل 21 ايهضب اتاك نع وحوش زكنع

 او زنا لاذك لاق 2ك 00
 هلوعو هب [امعام مج اسرع ةأنْم ااهث ةهنزعل ءاسب مي دبع
 ب ةتيرعيش ملاكات هدلب| امذرحسجرعي همم ك لا نأ نه
 ا ميقيردا ىصر ةرر يف اال

 ةياهسو حلو ةبطلاو ا
 روع واسوي كب ردقر وت وراضإب هل اقال
 امرحارن ور م نورازةياكال ب در يارد نور نمد ال هيرب ىشفت
 لدلاو لباد ساو دل دوسار تدور او كوم لع يف 1و قيذ هير

 ظ ١

 ميا ا وجوساولساس باجاج جم بس سس جبسم دج دوس هي بسسس هوس دسم ججحم مست

 5 ةهبادع تقنز 2 :

7 



7 

 ال كفف] تو الع كرا تنظا ل وتم وان ادب 0

 ريتال لترا فاو دل ا و

 يلو لا سرمد كب ادد كم تنها هدر ي ل وضيف ولم دن تندلا تلو ان

 ل آل الوعي از زاانيه وتم اطتس اور“ ىتي د تفرصلو توصو

 اهبو هروح فذعف د اعري تيا وزلااز نهرسفن فرك كرعاره ا
 كا -و هر قطن ّئطنا

 تالثإلو عبو ه يرهزولا_لا5 لعن ياو ريلعسا]و اوس يزلاكلاوؤو تيوازملا

 و لس عض دول ميجا ثوماو فئالا لم تاع

 ءايادزضاناكاوسرتولوت اسيئرر يرقد امحوت
 مافوبدوهور شيكل بك زح

 كرا ودود رواد ابا رب كات برر لماع ارا ا

 ل 0 العدا يصر هير يف انزطحاد نباو لئانلاو ورا

هلئرسال وب "ة هلصل ًارمايْعل |موثدرعلابب بسام لو/|
 اهتككدلا 

1 
 نمت يرباوفا رات تاكْن اذ فز يرمالم اهاقنامال و

 تارايبحولا م م سمو كلازإعلاعالازذ 00

0 1 
 ادار

 ا ا
 ا ا

ذ امركم كرر! نيوي طب ا
 0 ايرنعلاك الو ا

 7 دفاع ساي ذل درابلا دام اء كايورأ او كرسجوص ملأ للامي نإ

 0 د ا بس ابطلو درأ لظرممايعلا مود هود, ع نول اثنتي ُنلا

 2 تاقو يدي اسرتك لحن زاورثكابو غاغا اموانقل مون راس جرس ازيا

0 رئايولا هوب بساجإ طترعا ٠ قلل دمر
 2 

 ا ع ادار م ةءالطب ئتبهزيالو

 ا اكلاف مج رسوم سالو

 ري يل رهاوت اذالاق ناوكذ نيا اربعزه ايار زور تبان مسن ايرع ع

 دوج جا ودوملو مدلرناسإليقرانلاول ااثل اله اورتن نعال هاما
تسكت اهل كلود زينب ابارت نود وعيا 0

 تكتل قوت ابازن 

 مهل 1 1| ا دصلاو حسي 12 ا

 زو ناجم لوقب هدجحررا يجن ةاكر انلا ا ني ام



 مد اك ل حري و ريوس او حرص عانمالاز

 ا

 ذاك
 هر انلانم ةاجلاماؤدو م ا

 نيرلا تس فالعل ام امدلا_ل امو يرتا انوريالد اهيتصانو نوح امو انف منان ظ انراجمرم ا ؤدر رف ىلع هيفضو اهبل طراثلا نم ةايجل بارثدإلا ارتوصي ماء ظ 0
 مو اعا 1 وسلم نجاد شامل باكو هاش سا بيم وانك

 ولج
 ع

 5 ار 0 م وهزحريو اءامجارانلار

 وع اال ناو نوملكم
 اندحت اجواون لوئحل مالون>د مدي الذ :ءارجاب 0 ا

 ملك لرد لاظطاو ٌمميسو هل افالع
 07 يلو ةنامثل سكر

 ناعما جاك الردشا نا نوتمسل ا رخو ق"
 رحم يول امون بس اج نه لوا جيسلااوب 20

 |مولإا
 (ىعرزو و ارس اوقف كل
 ذل ارسرك جدال اقرت

 0 دريد رجل ايد ايد تعنص امر اهيذ لسماب قويه لسا (ثفمب بق _ هايارسات الولي امنع ابراتصر ضنا و رعزت لس رج وكري لسربج تئابوم اوقف رولا ليلا يدار تعسصاهز اقيم هت ةدت لح ل يئ درتي مون اكأذ ا اةناضا# حاز 51و باكا ؤس ند ىف اج ي ظ راج او له دات (ةيورصن افرع تليف ارسأو رمز وتيم هلوتيد تابع ل لاقي اذرخرت مب أب

 رادن 1 1
 4 خو ايف

 لاق مويذاادضلجال تن اكاع تداك لد كابر بح نولوقنو لح لا يبو فوود تدل رج مقياسا ان ب ل هو اسر نلانسلو مور لس يذلا !ك انف لوك كارت سانل انقلب
 نو وعنف مز وفاذ لبرج مح كؤلب له مال ومد وهشت وهشن او لود لودلسارواال دا لوقت مهأ يك لإ يب

 1 قحرإ ويه لا:ىدإل اهتم ل وتبدا تعصامو ظ
 ىف و يس ملم ىلعنملا

 هللا
 اديس اودوكتل امس وزاد كانلعتحو

 ىلا مودر راوعدل ف ىراولا

 مدر ولوقيد ع كفن لبق ىرلر اهي متم كدت محدن
 داو نشرب جز ا2رحاو ميلا ىسازل ار وه لوف كلازؤ رشاو لم طعس وصرعل وقف ثيل ديشبل هل اًميدرجاأن

 قاع



 زك تلغاما كالا ل لرع ل طلال اذه ا دس اي بر يالوفنو روت
 كفار اناف كزرعودل لوفي انكناكم ف انكم

 1 د م/م ل خف تيويل الت مث نعي اةزغهنم قطنياملو تتيح
 كلورب ال هنا ةيالا هزهوعممؤ نورسعملازاق توبسكيأ ون اهلع مراجي دوش

 كفل ةكبولا غي ضعبامرضمج اد 00مل ةزواحو رئابيلا ثونرساة فزد
 اكرتسساسال ا اوقف نيكرشم انكم اندررساو نولوفيف ديحؤتلا له اعم اونا لول
 ,ةيرع اي نقر أر , مرج راوجرميتتتو مرهاود لع + م نوحرن خنلدذلا
 اهراعا ثرخك نيه وذ ةرالا هزه لير لعد[ ؤ ضرما مش 0000
 العا نايجترداو_ةميباف د اشلاو هت يزمزتلاو را ةاّوز اهرايجا 7 ؟واركمويازكو از كل هلوتناهر ضر جر عام ةماو ديل كل عدمشت
 فز دارو كذا اع وفرت نسدنا دن ديمسولا نعد ككاو أو لحب
 ملوئيف كايلع نو دهب طع اعف اوخ اكورد هلمعب
 052 5 ذكالتيم كي ريشي كاها زايد

 يمت جول هاديزت نمملا ا اير تأ كاد" 7

 هيلغسلو هما فل مودرس داود د ححصرال ازمه هللاومو هحر اوجالنا دش و
 ايمزوناد يا عضد بؤ اذ زرد ناس الاسم هيلظعَو اشيدهنهو بنزب دهان
 هر نا دا ةيخسال نعل اعالاث انضكىو هم فرئع اياطكاو بودزل|نم
 هديدهش الاوؤتدالو سالو نج نوؤملاةوصورم وسال لاق رد ا لك يلظد اوم
 هب ازوسرر 5 معرس ايطررز ىلإ نعوسم رخو .او يراذبلا هاو رزقلامىي
 مهراوص ل عزم مورو ةيؤن ذرافغص_نلعاوض غال يف ةمبفلا مون لبحرلا اب قون
 0 تركو سل هد نكما ككل ازكتوب نع ءزاقيماهرابكيلعءانعذ و
 ولدى نا]وقرو ةنسح ارا كيسلك راكم ئطعال ايد كج 3 :ارئابكملا ؛ارم
 م نجحاود ترد ىنح ك نص يلع )صرنا لوس تساررؤئلذ انهاهارال
 ملوفيكازكو انكر لعاوقي 7 اخح هير نم كرحااود رب :يويعلا

 تبا خم ويلا كناهزدعا ات و اينولا و كيلعاو تس نا لوقن
 نين :للؤهداهش لاس هر نع رب دانيد ند انما ورذاكألا ماو هني هلا سسح

 ”منرضر يبد يب | نكيوغشمممل اربحاو ئيللاظل ديس



 مه انفلا مونتانا

 وقتلت مدارج رد سانلا يبد نو هنستسي زياينلا ويدل: قمرات

 ظ انبزو ا رش ورا اررغر سيف ,تضحرف_لوئيف ارشوريو

 | امس اةديدعو مالسالاؤش لاق ميدو طقرش لعن يذل اعلا

 اف كنار فصرت اىمدوندت رو هؤملا ةزيعن اولكيديفلا سار ساكو
 1 ا ةنانسحنزون نم بسأ ع تيوبسا جي الر ازكل ام اوف ةنسنإو

اع روب متو ماعد نكد مر ناسا
 ظ ندر رد

 بس يردهسالوسر اي يلاعالا#لاورنا ريكو ئضر ةررشو ا نع عملا ودا

 لاةايلعأ 0 0

 هاو ضعل رك ازا يركلا ةنورملا اضع فو لعرب راع لا هزل

ا ناطسنولاو تضاعل عرس ماركلا ةداعزمسيبلو 0-7
 0 

 هروصأ امو ورح ]ئنآع هيزعاامو هزصو بيد

 كياللاوإل ةبذعناو هبكتلتلا هيبهااؤ ضل 0

 اًضرف واتقب اوضر 2-0 1
 اف سو هاد ةراوسسسمو

 انمرعتيت ندبعلا اهزابيغوا ندم

 1 ا
 ظ

ر ارقمو يورو فان قاوفرارؤم فو ةاشيل جدت ل
 قاتكلا : كحاصوكذ خ

ا وذا كح ايبطزم الون راو
ان ذزونو فقوت اراب درب لول

 ظ ه

دحلمساججمرربا نأ نايرومو ورة
 ىالا :لجح اكلات كلتو بساحبف وو وس ا

 ا تاع. ّك

 دأب ُِك تم و الصح تكيالاعو فو

 000 نعزيوعكملا مو باسحر عزم ريك الفرن هلأ لص

 - ينالي مالا لح تطول ةد ويانا لرسم اما وسر نيج
 : يتم ممم يبلاو ا و مهم وتلاو لها ىو

 ليقع ةموذو ىو اره لم دانوكو ذا توه اريثكداوس

 با_.كاوبرصما نار ايلات باح
 ظ وا بساجييلاهنرن ايفر

 ا كاتما :الؤه ف لتك :اوكاراوس تبا 2
 ١ | ةجيانولخيباو ا

از مىريلعد ار صسال وسر يبن و سانلا أسحوف
 00 ك

 [رمتف باسحريؤب
كلو دلرشلاو انروض# نامل او

ققانانباعال ؤهداوسرورم ابانمارز 
 لا

 مازو/
١ 
1 

 ا



 يي

4 
 0 ظ

 مهل راعو نوريطتببالو نووتكرالو نوفتيدول نزلا رص اك لع ررإ وصب !لوسر

 تاق ءشاوعاب/,ك قيس اقم هشمان ال اقفرخاماق متل اقم هس بوثآ نا
 قحاةرجو ةشاعنادرب ملشاكع اهلك تيس ءلوف ءاورلاو دارلإب انك مقلازبا
 نمماك امير بالا خنخنأو ح افرح مال لوعووا نكلو ةراوملانهةارعام كنابب
 بلا فنسحو يزور ل2 رحأو ىلا ىلا كا سالا ناك همهم نرك ن فكل
 ةماره نجح الحري نا ا ىندعيو لوشن ريل عه )ضرر ال وسر توعم بيل اف مماقا
 نان من ابحت الزوال ني عبسب لا لكم باز عالو مرطكي |سحال اهلا ناهسس
 تلئاغلانيعبس الان وبسلا نم دحاو لكوم نب اطعاو ناعطلانرعرب اور فو يد
 لاق ن اشحن دلو لود باعوا نهر رولا كلى 1 لاق نجوا ؤلتنو براي
 ضخ لفو نريربلا مالم نزل اوه ايتو

 معن ذر اىرارعلا نيب أ ضفلا لصد ىتينا ذ آذ فقفوملاساو نيديل اب ةييشكماو ديل |
 امراقمل غارب س ان اذ| بساع ارع نوكب ن اهني از نزول انأل لاعملا نو
 ١ طمشلاابلاعالاٍذْنو يانزرلاو اهيبسحب ءازك ا نوتمكا هردراعدرابظ دا نزولاو
 مطور طسازبزاومو طف نازيم ب فصونررص مط رش عاجل الات ل دعلاو فحناان يا
 منيب تو يبل وبل طفلا نيزاوملاوْضتو ىلا ون لوق كلادو ىرتاطسق تاو ز ىئعم او
 ١ ىضيب اقروواهرسإل ؟هاظ تراصناب ثررظو ! ارضع ع نر ىاتررطدة ل اعالاو
 اهتدرارعلت ا اندرت كلاذو ريتعطرماغتو أو دش هرج رلاكاتنزوىا

 رمرافولاو ايسدرلاو ناعالان عما كمارو هدا متلك هور لؤنعر# دعو ازيا نمارزع
 الاو ريملع مح ارماق اووقعلاو و ا او ةراوسل لمهام العدزز اذ وجو

 لظؤتلا 'راببو لدعلارابظا يورك ا ناو ا اليصمنو ال ايجامحرمرل اب ىلاعوبو
 معاضي ةشسسح تلت ناورايولال اعانمرذل !لبه انه نزي ىلا عذ مدأ ثيح

 اذ ال اك هثاسح نك ءالعار دعب ىلا ذ نناك/لاق فاذ || هديل جتسع شار المت موردرف ناري مدريد هير لام ء سام وو هذ هيدر



 فب اطسزعو بول اود 565 اركز ةرمتب اهم اله يربعيزع كضر

 ا ا ارا 0 تاون ف اقرن ا يلا

 تيبس ن طرد َن ”زاازهرراعتسا]وقنو الدهام اهب رع زك المالوئس

 ةثلثر ا رع حل ان بعامل عجاف از نع ةك الملا لوقو زقلاخ نه
 ظ نال ميج اهب ن ثزون رحاو نازيملا نا او نيزاولادرّقن يف لئخاو

 ظ رولا فلطخاو م موه ؟لاغول زمنه نزويام ةزتكر وج ا
 موطسولا خد _لاقو سارح اا نايس دوه اج لاعلان رنا '

 ترون ناتسلو نانئكن ارو هند بس ذئاب نيل توم

 ميو داف هيدر اوف تحّرمو 1 اذ هييزاوم تلقت نا لاعالاوب

 تمولو تدعو قابلبلارم هلولار اكو نو اهب فره ف نحريذلا

 فماتئتو ناساولو حت اسسلاو تان ب نزول يذلا تاريلا ثدإب

 . امس وصزسحأو تانسحل ا نر ول سس ابعد لاذ لاعملا ننام اعيبثزوت
 اا ع مل لص لاس بيليك لاقو ىلا 5 فت ءايبسلاو
 هعلاربعزب يو نيرسملا بهزو وهو ىر انفع ا ]ام :ءارصل امون

 امس صر لفانلازاق نيراطازلا ينو نوصو , يمعرب هاك يطرقلا و
 لعند 0 عجن انوالا ديجمضتيا نمزكو

 ,  بلكاراصر قار نزأب ارق اهررعب ناك ذلان انور راع

 اوضر ةررخ يب نعت ر خاين مهنا مدلج اع انه ريهذأ يح امس
 12 ه5 رمل موياطر 1 ا ا نال اف'

 لاف ورام لهزاق'هردال وشر ايالاولاق باح نور سار ديلا
 اهسابنوو

 ظ 0

 10 رس دنهرهل 4 هئتيلف اني ل: دبه ناكنم
 ظ ١ يكد زوقيف وفيك ساعد أيع اموت اهو ملا ةهرقبتو تيل عيان
 53 م تدك حاف اطيب طورصلا برنو ديم انشر تءادولوقت

 9 ىف بولقم نْوحاط وص تيغاوطلاو لرتممل ال لحردو لوفر عسسم )ا

 ور راف ب ةنمدانمافلاوا لالضلاو سار لكوا 0

 9 انس 01 لوسرايانل3 لاند ام 1

 0006 000 ل مقل موي
 2 عل ع مو م يبا مص مك وني
 7 /ةب هد فطيم أ 71 ناديوح اذيح



 1مل باصنالاو مانصو شمر اربع بعين اكرحا ىقينالك ديعن تنناكام
 لهاربعرجاوو زب نمرسا دبعي ن اكنمرل اقل ماد امحرانلاو

 زا يةزكمءالاقيفرسازماربز عر انكولاقنوديشز نادم لاقي يبل امره رف . سورعم ةدرشمم ةرصوت زمر صم نخناعو شو اباقما ش
 01 اا ايانتطعاولا3 نو ذازاف دا والو ةبحاصرههدنا
 0 هدوم 2 كر انلا ىف انورش عت تقدرتالا

 0 20 ممول لابو راضيا د
 ايل وارق نوط فرلررأر يحاصر هانا لايم
 + بارسأب اك مد ا تور شحم نو درت المهبل ايم انتسا دانا

 الد نيد ادبعي ن نهال قبب ازارتحرالل او ثوم 0
 و ايش هاب كرش لل كنم داب ونه نولوتي مينرانا لوفي مرحاض ومها انكاه قف ااينرل ا و س'انلا انفراف انيراياول اق نببحن تلد اكأ : : ا

 هروغيفابب نوع عن ديا يسويه لوقف باقنيدا راكبل مرصع ناىح
 جس اذ الاس ءاقلنازم درعا زهوقولخق أس نهد كلو م
 داراالك ا رحاو مص )و ةريظر د !زعجولاادر و ءازؤن ار وسل اكن هيد هل و
 وير رغافسبالعو مارجرسج 0 درس طا صلا فرضت ع 0 7 راه لو اهم هلى رو «ولوكدذو مرسؤر نوفمرب هاف رج

 رثينال هرجورردا رول نمؤومرلا نووسفنم سانلا ناراسعاو ثدرح | ١
 عرتدولاو نيكرشملا اب قب ناف بازكك له | نم هردزملاو عبس كر داايكوس 0 0 ا ا 0
 لك دااص وعم عقال ايزو اينرل ف دشن تراوام ميم ىردزكوب ل وارسم زم لاي رلاةرسقس اه مانصال رابع لا اهيا: طارملا بصي ]طراتلا ذ

 م نود هررد نوع ناش لوف ىف ىعل ذهول عا الردقو مانا !لوفقند/ اوه

 درون نشيوراذلاو صدروم اهناذ لكل خو ثيبح اردز» د: بث اكنمدالاذلو وعسم ةيسللا قاوم 1 اطرتس ملل ْدع 2 ايمي ناكنم نارا تيبدح هنا كل ثااذرورانلنو در ماييولاولا نيت لهاوم وملح م/”اخبانككا ل نمريرولا ادوهيلاربجزماءاو دوروملاددوارسد ورانا مدو اق هد ايذلا موب
 با ؟ وردود ارإ دا م يرجب صخ و ريقدادو اواهنراق دوروملا

 ْ ا



 ظ ةيسالا ال دنسسم اسكن اك اهربع نماهارول نبرجو جراشن اين مولا ابر شلاو
 منايا ماعاهدي قعد صاخ اهببسف كبل هم اباطح تزن اغا ميالاو مترا
 زاقز الاوت رب ثيِمراه بصح 29 بصح انوالا# سنا تود ضدلتدش امو
 ٠ تفل اهضلاز امو اهرطحر ركع ةدائورها#لاكواه دوو ر يرن سبعا ع 0

 بكور كلو كولغ اراه ةودرادابإ عن مصخاف ا د 3
 ] مب اكالوشللانبلا امتد تريل ل م اشتر اكن رنا 0

 أ لكن دل عو 2 ا يزلارصمك هن يشن أو ناو ماسة لاسم :٠

 أ قواه اكواب حرم دادما تام اتم ننزل انكلا نإ: 2

 ١> قشعوك نيرو زاك ل عد ناو مراخص نونو نوبسا<اافكأ اذ لوقب ”٠
 دحو دل نادل« هال ب اهلج فدي انور 04 رو برم طوارفرصوأ

 باعلاو رب فض امعدزمل علو مر ابعوخبزئالاو نيعلارب ىف ىلا قابلاربخ يلا
 كلاسشلو مملال سرا نيذل لاس يلامت لوف لْيذ لسا كر

 ظ يكونون نخ دورك الم دل ةرابح لكس س 00 ماو خل دب هيلا
 " اسامعاراتكلاا تلق نوساكي هلرائكلا نائماواوتئام قانيا ءمرلالشو

 ١ لاحوهدابدووعوا واسد نر ل تلاق ظحل) بي
 (| ممسك انطاياسحو كنعزومع تلعن لاقي ناوهو واين هلا لغم

 اهزز ونار اعلان اعد انلقاف يوقد ارا از[تلعف لل اعين اوهور آن لع

 5 ول رعب مورا الو ايزو ايدل ميم مقال مري يقاهتءلوك

 | كلتلو اور :داعوضو نم در نعكتم درت سول ؤوو ارو راره ءاحر

 ا 00 0000 8 للي ملل و مرلاغا
 0 ا 1 لع مام حشو و

 ظ لعام انس عطول ااداو 0
 0 0 ا :لعرق وانهاب أبر يري ةنسحإ 2

 ظ ا اعد اذالع نبا راض ام شل انام داي

 لةلارخز الو ىفوحالب مد او رول امل هتعاط ناريه ىف ,تايسيلعت اسسح

افنداب 0م اوم تخت لاذ اول فونحا ةرس وهيب جا
 0 0 

 اصرينضرتازراد ىا ميصأر مسراوم تلٌعتْنم ىلا

 0 ا دوج يلع لل
 1 00 اا وايروزتاف 0 23 0 ١

0 



 ٠ ةرره يت سيويمملاف 2. َيِلاَحاَجِْراَلا 00

 داع دزي هل :طايعلا موي يمس (ريلنملا لعرلا» ؛ايل لاق نا لس
 "النا زاخ ماسح اير انا ارك مدع نعي انك اذه ىف صوم 2 انج اقر ربا

 رشا للعلوم اكذو نأ ىس نعت اورارلاو هاو عاب ظن هاو كرو روضوأا
 .نمازيملاومكيب قودو ”لؤيع مدانبانازيعةءانخلا ا مويلكومل> ورع
 نالفروسدلالحال امل !«قيراخك عيت 0 هناريمزكت ناف لق وو
 روسنا واهس نالؤ ىفتسالا كاملا راز هنازيه تفحذ او اهرب فشل ةراوسن
 ولع ف !نمالحر صلع سس زهوزعرس ١ ناو رمل اهاربك ثيرحو دايب هرج
 مم ءارمزجع كذا جس 'نيعستاو مش ياعر هلل هرشنمد ايفل موي فنالكارساور
 رعد لوقيط براي لل نولغعا بك دلل اديشسانم نمرتتتا مل لوب

 ملثلل ةحاو ةنسح انحش ن االي لرشيد براياللوقيهل عاى وف ةنسحوا
 5 ا ع رم نارهشاو ,دارل 4 :هل ناريرشا اهم رق اطن رف ”كيلع موبلا
 0 فنا كل اا قيو تالخسلا ةهرسز البلا خاف بر لوك

 !ظظواك الوملاده:قاطيلا :لفنو ثالعسلات ا" شداطو وك رق اطبلاو موك
 مسام مساع لقتيالو طافل ا ضجاؤ و غصبتلاو يزوج ]

 مه ,لجال صلافو نسمح قل زم لنا ةماشل امىبب ناب اف عضوي
 ند دهو تىهشإلاو :وناف هد ازيد عانقاو تنك ةجاحا سم 2
 رئاوهو بونز بحاص ى بتزمو لوضانالرام زلازل" 2

 جو اسر تلف بدلاوهو ا عمتماثالاو هنانسحياع هماثا ْت
 4 9 لقلو ع البدزلا يوماقلا  ىاقو را 1 بولا
 ىاقرازو اب رِعاْؤْش يا عفن 9000 ترافل ل يعم اورهلا
 ان لاو بدزل ع مريغت ن تدرك مرام ثكاو لقتل زكا نزولا لصاو همانأ

 رك“ اورو اهازوا رح تعش بحر داةرانوا نى وساق سم 0 رزوارعمجو بؤلذأ نهو ةلقتملا ءابتس لا نم هب/ ل تنيامزع اذار اووتدزادزو
 ذازععا!حاصو ارفع ءءاؤل يوكو نيولا خمر شوال ان قب قرن اهنا ث حو
 لنجد ةءاكوو سلا ةسابوساأو لورا 5 لا مزساوعو
 موضع دلل زم ديلع ريقي وكي نارد الل: ل فخ رسرالزناس لكى >ذلف

 م نكس ملا دكا يرشد بورا ةس اع قمل: وسلا لوو
 بوما ةعافشملااها تاعانشسث النمري السييخلاو ةيعسأ ,ثدبمعو



 2 مناك لك ريل ريلكرد | ل صر ياه : حم يلع ىريلغم تاولصوسع ميعفو ومو مشبب او عذدو مداايسن لا وجاري دادج م هتباوذب حى قولا ]واو وشف

 م مشب هل انلإ مك تمدكساوصل ذاتصاخ ناتاهو ةنجئالماو من

 50 نيظرصلاو ني سنبل اارداسمو مل !ادسملا نو انا قس

 مد اهلخريال نارانا وس ادى وس قول 9

 ظ رب الهلازم هت رخ صئاصخاو ىطرسسلا زفر تجرد ارو
 ظ لصف وى عانس لالا تاعانش جر قسد و سم لس وبلا

 *ىافشلا تلات ابا خيال نار انل ف خسارمذ ةعافشلا ميال اضل
 00 0 سان تاعمد عدو" د نازل ب اسحرش ةنجاموف لارا عاملا

 0و ةرانلاو ثدداجالا هب درو هب مانو يع صاصتخاعوونل 1
 دواع ءطسملا د ةعاقةءانشلاةسراتت املا يبس هركدتاهنم قس ايا. ننو بسم روحي ارحاو ةعافشبلاةسماك | ةجدزداو (وطازإ 4 ماض ايع

 "انشأ ههباسلا قرا اةيرمل او دوزشلاوكذ تاعاطلاف متربضمتو 4
 را مران اا د دمع كوم 2 ولا

 ! ن اَمولاورووندا
 .ةروم كل: ءازيج ا 0 ظ
 يمل ام دا نع بازولا طمَحو نيدحولا ةاصعز الل دقو او ظ

 ,هلهرظانلاراشاو ضرما داو اياك ا هوجو رشا هلال دد دللق نهج ازحاو
 م ا دا ارغاو ةلوت د ةوكرل اءاسنق كام كاتلرش

 ظ اةهلاحو بجو الا تلزتموإو هن ان وهن انسكحي ا هئالاح رار |: ببمميك
 ظ ل اصمت راق هيلع أى امىلغيوبه ا رئهو 3

 لل لداوقلا ياو وراك ادن وكالذ 2:4 لملاك كوم

 اعرلام قي ل سيلا رع و نير ناز امنيذإ ليهو نرش نقار
 الك

 ١ حب يببورلا بال لامك 3 ةؤرعسملا نسال

 | دو سن افرع درو ا و ريسفتلا]هاظ ومازو ! 20 "بوسام برع لوبد 1
0 



 د ا ا < وصول براق« حسحسا بسس سبب ب بسسس وسبب سس ببسي يبس يسبب بيبسي سل

 دوي اجر ريلع_لجسرالاوةنجا نيب لذي لفلم يالا هك ائبحيل مير

 لما كرم خردزلا يا فاعإل لغو لوف ىومد اج حزلاو نسي لانة أس لك

 مموفارهز كليفر ها يس الكرانلاو مج الهايم نوعرهب لاج رانلاو نما
 ]العر نبر» ماتو رسل فال ضف رصف مث اًئيسو مزءاسخنوتسا ٠

 لفسإانلانالراذلا قوه ةنب نات شرف مرانلاو ةيوعايبروسلا انه برحيل ا
 ع :قنا/_ىرخالا نعايهرحادوبّن اسس اوجنا13“ نئييلعلعا ةنجاو نيلفآس

 باول ديضرعتو يزارلاز هلا لاق ىمخكال اك امشيروس لوح

 عال باحص اذاَليقَو دوب نمو لبد نم الازهو ةرذالا روم ىكس اًهنان

 0 ندا د و فساخسأو مرا نيامتيو

 1 ةهالوسر ن اخو ايطلاو خت جو ظبو مم نبار ٌماحيبا نب اوىقهيبلا
 1 3 0 اليسو التف سا لاف فاعد | باهكص نعل شس لى دهيلع
 ل لعاسالا ف اعولا باعمال ين هدهارسسو ماصرانلا لوحي نئورعنمو

 مترا ةمايفل لها داس لع ىرازبرق روسل كاان ىلاع اعيش امرسلجا
 ةز حو نس |نمل 00 ةرحالاوأسدل قف يفرش وبول مهر دولعر ظ

 ضاهر هع وفد مز صل زم صوم نون نيحا جاو نموحو

 سارضر سايبعزبانغردلاوطلاةاور موحول 2 اوس م هيضنعسو 2

 ماعم | لكن هرحو مزاعأب سسانل قيود هاشل ةماعلا لودح ىر/ازكقو
 ىلإ م يح ء.اراعد نوحاص هم وذ ىإ لسد يرهزلا

 بوبلاك احر ىف ارملارعو فاه هال اقرت تناك ةكالذام/ ل يشر ادهش
 عال راص ل يقو ي يرارلا بيلا كفاك كال ل علاه مس مس قالطا ى خنامال
 تايب يزلاليمو نوكرشل اردو الية قر حلا نود ميو تلحإ قيمر سن
 اما فس اال لها نيماطع ب زيذ مرق فكم بدو و ةرامل لها شو
 2 اقيرط نه ىقهيلا هر برجزب جرخا فاعدلاذ مك سكو_مهنع
 0 رائلاو ةنجنآ ئئر وس ىزعالا اق اهنعرسا عر سابع نع
 يم نو اوفر عت فاعلا لغ نوسوقيس امم ناكو مالغع بودز مر تداك

 89 2يناومعس ةنيالم لاو ظناز أو عوبتول ضايسنج ل هاو قلد وسبل

 يدرس ارهزيق ةلجاراماخراث اهنم ريل او ذوهيراثل لهل اور ظناذأو
 ةةلارما ل دهرعت ,سابعزب نعيرملا حصهاور
 قايل ملابس اسس توم: أ كناوريع إيكو

 ١ ردكم ا
7 



 و دا

 مطسوتم ةجرو ريال فاعيل العرس ىزتقواراذل الها نم هلو نجي الها ساو از
 ملوش ةراَس كأي اواكتجيو لج 1 اهنا م ينم رانلاو 4

 دوك ,تنجيرت انيس انس واس نيت مكي يأ هن تاو مهامرك
 اعزب او ةقيدح لوذ ازهكو تاقوولا نم تو رص غ طر .عيلاهت مز دش
 ب ع فيملاو عجل ااوب مرحآو يمشلاو كاهضلاو ييجرناو روفسيرراو
 صر ةرواعو ُهْيَك رع اًيسمر,,ترمهد موف :اعدلان اوما ةفدزح نع

 "قه و ميبلاجرحآو كت زعولاو نلااولخر ااومود مل انف ىرعر مريلع
 !ىلاق نورظسم ١ فاعالا ب اه ضال ]وعن ع سائل ارسا ومع اع هلة عا
 سلا هوأمولختت نارانلا تن زواج ككانسحز ل انو ني
 اعدت وم كلن اذو نيف قدحرو فرغم :يااولخر افر كابا خ ةئجائمدو
 د - !اولخر افاعي اهص اى مرد سامي ايدل سس (سرلا:هلوها

 ونال عه ير يره انلا خضر) ىف يعصر كمل عمو هني !زها نم نوجان ايعس
 كلاذوع نوسلكذ اعلا باص امهيف درو نمو يح اروكتناب هزمت(
 مساويا لخادشم ل اوف لانه نم لمح ىلع مرار انم ثو اننوم ْ
 وووطف اء هلازا ةذاسلاروربلا باكو ىصويبسلانددل ل كله اوف احب ا نك ىزلاو

 تلق ىريلد إو صوبلازعوتشبسا ىدر سا نعش حا ضيو نبل
 لعل اذ مسموم نحو مم اون نع هازل اش بافعمهيلعو باآوثم )نجا مؤم
 ير اح) اق ف حالا اهو هانلانض لعريلعسبا) كوكو اوم ريف اوسيلو فاعلا
 ظ افرع ماني) بهزمرهمم مدهور الا وراجتال ريم تينت ورابئالا,بو ير ملح

 ١ .ناحاو مابه رشا يزوطي مليلاع لوذ ىف جامرالاي راهرب اشو يلدا انو
 2 رانلاؤرمداكن اك ةنجناو نحاومومز اروركاهيلا بهذاسإ اليلدريالاو و
 دحار رعي ئضنومإ معو ناب اون بارز اوف هدو يراك لك بود و
 ١ ئيصافو علاقه أَو نمر )هز كسروو بيرجربا ممل اق لسلام
 0 جل هنجا قررطي ١ فيرطلاو و نتايج اوشن الل تاييسالالاقغ بدلا
 | نعام ورطألا يف امرسكو لورا معن د دشميصأو ل وعملا ءاشبنلا هزه رتسجا
 ١ تداصفل اللاب لارلا تدان رخالاو اظرحا' داو ؤرح ومجا ازأئيورصلا ريع
 ١ م سارملااب ضطلد ىلا عل ناكل اوه قول ا نذل اهالعإو 1 ىلؤل قوفنم يا قوق

 1 ةاسدو اهبل



 000000 1 ظ

 .. «بدادرانلاتببل يا النار اذلا تظل زاهي_صلاخ اس الا َئللاو اهانعمو
 "كاب نج لع دال الكشاف دحل ظرسل ةديوهو بال
 فيسرحخ وهو ي ا تيس لغدوعنوم

 رلوفؤ دهاو_لالالاقاو فيسل نهرحاو ٌقوُن نمؤ د اريبصملا نا ئذلب

 ةنسو الازث الث ةرييسم_ ف يسلا , غبجإ عبر ضد, ملارئا ةبتنعلاضثاذلف ىلاهت

 مثل“  روهثملاو ندا ةققَع جرس حز كلزجوملا ةيشاحو ىلايحالملا نولعلا م15 ىْ / ٠ 0 ه3

 ثيح مكلف يرذقل ريل عضد ىغيفح اذلاو يناجلوولا
 لمحدزمالا 3 دور فت لكرشم (لهدلز | تاقرحان اطامص ةرهذلا 31

 1176 ا احر

 طرسباو رلا ميج امولع بورثمملا لول اطاملا وربع فمر اليل اعنسااشنا

 كرهامه دل ةررب ب ىسميرلاوو نك لوضد زمن ذاا ومنو اولذهاذا ىتح



 آس

 همي مع د1

 ؛”لعلاوح»

 6 ديل ايورلاو

 :اقلاعوب « قرااغارزف « ةَس هيلع وتم اوهو هدو ياةذ فيرتتم

 يزأأ 5100 هوس ناقطوعذو ى ري 1 يملا
 ضعبب مصحف باوسلا :!!اككحصارنعكإ مكرر 0100 ا مكس لول اررعو رد مجرد

 ظ جب ليك دبواجأكواريطعلا اكسانكق ربل اطار ب الع مداوجرسانا دوا دي

 ظ كلنفوإماو صو بهدي يذل ياسلا يراغباو سر لاك ءاسئيعلاارظنلا قيار 1
 ++ ادوم قلتعمو طارعل بيل الوم ش هروب جل لهي ا أمو يشملاءارس |

 "مروا عفاف طا ما! نمز اشتهي ارتتنمراثلا عق ةاءاضاس را 8 2
 لعناوهر ىا دورو ئصلغ ائنملل اوهام لا نمر دورا

 دايولارباجوزح لور رصالب لوح در 206 هذاكلاو ةنحن ا صولخمإ 0

 امزعما يمرر شرما مهاربعزع مسحر انساب ىف ابطل ارش ريماعل اسأل اكن
 تنهلوا لزم زقلرمي امضحَرم فيسادرحإتمز ' وسو هطارعلا عمو
 يثرعمو اهم وب كد افطر ا نم بيا الكريلع رن لب مرو يلع

 ا شم 0 بن ا كلاو بننبالف قربا اره نم نم هنو

 رق لجرات اسدارقرخ ا نوكي زن لح ا :

 ظ 0 0 0 ميلا
 ٍ تلا اة دلو ون هن اقيم دير كرا ثديي يا
 "تهون 3 هفراصإو سلو يرزنل اظفاك ! لاق رعمزتيو تناكسام كير
 1 1 هيمبر 0

 د 0 ط
 دف يك قف لهل ظرفو لسن اق ديأللاو لا واج اكو

 لها نم ةريبئسعو زئاوقر ا نم نوم اصلط ازا يحز

 . راو ؤذلا ناو ايملا مون رن تانسؤمل ام بدع نيس! تامرش ١
 ر :ارابجلازثموي ينمؤلا نما نينيرق تح همس انمرش إب مذ : اف تاور مد

 كرو نولصنو انهي نوموصياول اكانير كةنواوتيأو اوه كرف م اوار

 يرفلا بناق كرك نا درع ماومحا لايم

, 2 : 

 ا
 ا



 ع 0 الخ بومم اطاما !نمنوصلي يااراذل انه نوم ؤم اصلي فكم
 0 م حاومطق از التامات لاح نوم مهد ف ئينموملان الع ثيرححا
 راد ذا ةجرطعب نيمزمع ارقي انلاو منا يم اوت اه اربسح

 بنماروسلا وريم! ئيرل اة اهولشر اذ بط يلع مولس ريادضاو ن اور صرلز 1و
 حسنا الو يشمل يلا ب 0131 ا ج«ابنرلا اوس ل تينرل دافي
 فيسؤخ طاىلا اعود م دوعسنبا نع ماكو 'ن اربطل او اينرلاو نباجرعاو
 ابكوكل اوم ريد ار نم مد زجر ل خارج انولوفُص از هلام صضبحو
 المر لمربو لجرلا ردك ايه دو حز كر نكعرم ولاهي ةيمزمب
 كو قاعتو ِدْرَح ميعرم مارا لغ هروب يذل اح ماهر ل ع هور را
 ريل عرف عرعر خرم اديبح نع ىعو ةراثل اريباوج ب 2
 ىانلار وذ كاكاو بيلالكلا هيتبنج فيسل ارحم يدرج /جواخطامملال اخ

00 

 ئباطاملا برغهلو عرب اىضر ةرره يآ 'ٌثيرح م يهدمل اذ و ىتاميلاءامر
 200 طز ع تدلون نيا ال ظ

 ”لوسر 56 اولاك' دايييهابلوتب بابل هي رباالك 1
 ىكنل نطل وزعم اول ايرلفعر رذ لعب نا هالحكي

 كرافاز اوس يبرم 6 ير يمد ملم قيولطعز
 اعاوغيمت 6 الملالوقتش يول اصزثم اصل رسموا ىلا
 ”و ابهى حل اثربعأم كناوسنولوتميد نشلخ نه خش نم ل وقمت انه
 نارك ىقرمذنافرعلاتدث ير ارباكو بحر نب اطفال لا ريع
 مورس وصولا نع نقييمملا زر ىلإ ثيرصنماضيا ماك عسر ملوق خم
 هن اواكيبر لأ وُمِيصسسَح] وهي رحل دحا اطيرانلا عمرسج نوككسف لاك
 يات طع ريح مونلا ضرس نع يلا دابز يدع ناقل رهو
 اوت :دوملاو نام ملا وجييركم هلحلا ناو فيس كمو !ٌقْفشنإ ؟ طامصلا|
 دل سل لول نوُارلاو هول زل اف لس لس :برايلوف دل لاو ّن ةزخكذهإل
 رم تشد يوان ضر !ع_ماوضمول زاك مولس وا مسابح نع ئاهشب نرارشبد

 رااصبا ا لي نرسل هوز اضلاقاهيجاؤو اهرددتم وتد موقف تماو
 .ايب داس رايبْم مم دوك ااصلاووبلاوجدو يكول انهماهصنوئداهتيد مارعا
 نتا يرم نارعار اصيارسالتينف # 0 م نوزه ايواعرج افواهربرتأ عتشو رتواو ىديع



 اهدي
 ثاوكتو جم هاو دايسل هلا مرعب رعم نوكاصلاو يثيل اونو هيمو لاش ماهم
 ١ 0 انكر أملا شرع نساياى باي امدازقو امجؤن دا مح 2و نوه ا

 قوه ردا نع عزل اوبا يقر ءاطيالاو رسل طرعل العم رجس شلانإو
 را موا مز م)اغاررف عرس انلارتو ئبرجرع برئ طامكاب سا مايا
 اا 0 9
 كروطب ليف ١ لوغيد يل تءاطبملبراب لوطيد هن اهطيلتب لهل ١ نوح قع
 يل ابحر نبا نمجرلاربشس جس رعلااوب انيرملا سر واحنا 114 كراع دلو ءالمد ال
 املاوهايبراو حاصلا ل علاو نادل نازل كلافو رازلا نمي ردا ينو

 يلرنادبلا ل وسن كره او ريلغتف اقتسالاو هكولسمر ابولارسارما يزال رجهت_لا

 , هت 2 0 اقمسأ :

 ومش اط اصلا ازهاظووسرتت يلولو فرح وزع بورمخأ ملاكا
 4 الباسلاؤ

 ها

 ' 2موص وع نلاثلارو زاحتئاث يراها نا ةالصلا نع هيناتلاف لاكي ج

 ١ لاجةماناب, ءاجئاؤ ركرلا ثعمدارل فمك ز اجامات هب لان اف ناضير
 علا مسراسلاة ظلال اًراجاط ٍراجن او ماو ثا نع سما و
 لايصطانل اوصاوهو هال إني زاج ثيمات اعرمءاجكاف قضولاو "ل
 را لس تع, ل وان امل لوب ناك نقد سانلانامالض نع

 بهامامصل اف ءولوه اه يكر رالو طاولائ رعب هلو | لعاذ طارصل اك
 ل ا

 ل

ا مل يافاحط ارملادحاز مك نل ركن ان ىطغل ال اقولامتنو
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 زبر اه فت ةطا هلله ابنا اب وطلعت لع د دكراعلا المسلاكو لا يراول [لْشم سانل ان يدور ةورمتسلا نمار اعمال
 جدا يلا ابانئجاوررلا عاش اب اينرلاف هن ىلع قيص

 ضل ناهيشلاوا مف اتارههلا عابنابولاو 39+01 مسببا:
 معبد داق كنار ب ةزحذلاف طامعلا يلع اضهت اطارصلارع
 نيسيب يزهو رت وهوالعر برازر بجرو تنوع ا

 ءالنعا يزكي وىلت ك٠ ر مارق ٍدهيشم ىلاعا ظ
 1 طامعوعم ا نائبسحو

 ص معلا اشإلسءيرزطموب مولسل لكل ل 'لو وفى و هبسشت رعت

 لماعلا مميز ا م نمور افرعتم وبل ل اد ملس قم زداف ل رفوف اسال وداسا /

 لاق نِسْحارقلو ةمدلسلا ا: كرونؤل
 هر اجل اهيداروما اينجل ارارامدالئ او
 "رقم الس اابرسأت | نكد ةجاحول كيرلا هابل تلقف

 يع نب ال يتنلال اقم كلا يعادل رمال سلا بلط عاومقش ل لاا
 !طوبهو ملامح دوعصت للا ميسم فيجد ةريسم طارصلا |
 العروي 9و, مول فيش زمرحاو شما ائهقرايوتسء امو
 ل ]عاف رطل سان ار اصاذا فيرثلاك كيرا فذ يلاهترها ينضج لور
 صاتلكز قيلو طامل ادعاوز وجا ا هناملا ةظعاي ىرعن كح نم كله يا
 0 رخام مك اسس نه اهر ايفا فرو رك

 بدرب مود نمصخرنو وتايلسل اينرلاى
 ,مدانوما نصعاذا كمي اوناو ىزطخو مز اساردق يعل ملا ١ اولا با

 ل لبي ١ ىرطكو اهدار يداناذ يركز حإ]بنريجو افْساة تس نهر رأي :ها 1
 غل يولع مايط كت المل او اريام و هلو ىبصن ويلا دل اكسال يأ

 ماري اصعلاو لاو الا ندتسْاو لاومدلانظترذو لس بدذنودانيوفراسيو ظ
 00 "قيل ةتجازلاو لا اوبل

 دراما اراريالا لك ر زنا اماراثلا ب ادع مم ثوهعامارازو
 1 0 00 وجبل نباكناو



 ىكيمللعب ءايبنالاهرابطلازلالس مر اتت ماطصل ؛ا عهشبب زي اعمجا نأ
 يملا لاقو كزماماتلاىا | ةيعطصا ةراثع نموريسو ءلخهدالص
 هد ؛اوحؤالو هتافصو كوهذ او قادوتس هزعو خت سيالوه كاملا وس هما اس ملا رس ل
 ووزن ادو د وطرلوبم هاوس لكو هنوتكرو جحود يسلك لب هءاقنالو

 انت :ناقافصلالخلا رم اوعدك اا ولطملا كام اوهازنو دوب ع نهتسسم
 ببايسا 0 فت وا رايجل ايد ايمل له ذوامعل اهانممو لافت
 "اوفو 0 اا ةرحرلا هداعسالا واش ات ةراوسلا

 ناركسو لحجر كلوفوك ىف ار ولام لعدلا
0 

 قرتاو سل كيسعسو و رووا: اًقوزلخز ابرمعرجاذ "ف فرشر:رهشمؤفو هاو
 ماع ةريعريرعح# ذاز وك هل ثيحجزرم_صاخ - فطام 0 ةيلعو

 اة عولاو عمملاو قزرلاو قلذعا قدر طنم تاووجلا )متساثيحرم
 باق راع دبوس نموماهنالاودتعلاو غلابلازمزلانيرملا قفل رجا
 هع هئرصز وجر اؤتنهتلازم هي هلئاهئعل مفادسسسم 1 الهامي

 ل, د اغا ىدرمز انه ةعاذشلاؤ رجل ارنبس يسال انهركؤل ظ
 رئلطيسولاف لاقو قرن ناعاهوزلاهينالج إف لعل ا

 ءالعلاو ايبنالاور الا وهشيف ةرمز اينندحاو ضعبزث الع هضعب ةقرعت ى تاعاج
 انراياغ ايس تاعاطلالامعاؤ ةرصتعمرسفترل ' عناطلارضوهو صاع رمعتبزكو
 لعل فو ناش اجرام هيلحو دس ف نطاروصعوهو هرّوف ياهيلقو

 رخاشلا) و ددرنو هيد ارعرسل ءاضعع دل
 يلقي هئاالا_لتلاالو 0

 .ردويصلااب هيبثسلا يربو: مزار اوض بلشت ايقروجابلف داعم تنابرسفو
 يوم لوقو ممالك نهر سبالا“ راما تعب اسدلحوزئسالاود دواعدلا راع

 . ١ ضقت ةلرسا نال اذ لول م رطصالاو ريكلاءارشما نعناربم يا يرن مظل !برلا

رو ءاشين م كلاز نورا منو هب_نز ١
 ديجحر بنر اؤءلاو ناولطلا ج

 يب ال سيلا نع امزعس صر هى يبا : يؤ اعم نعرت_هلاؤ رح 1

 وه هدا“ كر شبا تام نليو يرلوسو | 0

 مبشفنو هيل ما ملا اذا لؤل لاقل داعم ا



 ا

 نويت دع ةكرثم هيووقيي دلو رد يلق ىملُع نا صالخدل |ئىمز اهنا ثمان لاق
 هبقاون يال ب طورشمازهومو هبل دوصتمو هدوبعمو هلق ب وبك اهترسا
 يدلاوفو نيمرونملا »احل [ضراركك امولك عه انهو ىتا ارت اؤعرومالارابتعا نال
 هيشلوسز لنوع اك رمزكبدداىض ربل | نعله رداو نو هادا عرئكا

 هيزافريتشس البحر هيلعةئمايؤل برغي سانلالو نارك ريلغس رص
 لاق ترش ةحوررو ىف تاناقراقاهف كلغ اعل اقايزرعو ريدم 7

 فو جهحو لعروس هيرما م ليفدض يرجشلا ال اقيوتحتلناق ككاو تبذ
 ايف كر نأ كيف تارقو هيلو رفطلا كليتنا :لغاق اناي د رشف ود قا ةاؤاز نول اءامو ل عر لعل ا زغ لحب راثلاو
 امو حر ورانا ربل ا وحر يجو ىف عر ويسمح ميما م ليثروم يزائوفل اميل
 راثلاهددايإخز سانا خوبمو مب ىرصبد نب يراك عسا يع "كان ناراهذا سا'لإ ا اال علاوي يراجيواايزسلا ةفيراميل مل للم زم لاق را لك ميلعيرد )صول نع لام نب | بوك ع يذهرتل ا جرحا انلاؤ_ٍقناؤح هررجو ىلع بح مار أ ليد روف دروس 0 هج :لاؤملأَو ء مسفر أ ع لورق دإوجوهل اقيل كزعت كيكو تدزك) اذ دك مت تمن !الا اهيدق عنب نبك يبس نم ترث اد قامو دلما لافابؤر فد ةِشن هفروف هب ىلاف هلك ل املا فاض نم هاطعاو هيلع
 .نجبادإ +رجوامزجصيلخن ف ريكو مص نا عود لرش امالسالا عسسل اع نمو
 قييفرللا مو لككأد الرثسلا ناي شرتل اشيداحالل اعين رتعرش إيطررم .لدف
 بصغر ءاوجيول نانا صفا نراناه نمر سفن هارد ل كرري نرصْص لعل
 بيكم مالا طصالاو هسااب كرشلا !دب اامرفتالف ناتنئاالا اه. 2 ىليرمتشذاةاكيلعامو مركوز سا نإ تدل ' كلاقرم نسحازفلو فاشل امون هالوف
 دايس ىعانش ل ىرطعدا ل صراةلاق ,نعببا مر سنا نع ين اوبطلا جرح هاو

 ئاَوَسلازءب تريبح) اق هنا لك ميلغرس | لصنع شنب | نع اضرب جرحاو قدام
 9 شييلابناو اكو ايي درا 1 اه لح ررذا ني
 ناله نع ةريرب نعرم ماهو ارب زح او نيثولتل نييطاحت انيشزملا نكيو نيينملا
 قمل وز شاور رموز نمرمرالا هجو ل عافزبكأل ناقل ثوب عغشمأل ق |
 رق هيلح هاو صون وعي هيتوشي اميركا رجا ع فشيالا دوعسةزدازع
 ةىيراوب ار ورب عنمشيل ونحو ارورشنلا وقبر صلازت نويبسلا ع ةكالملاف



 يول دوس دك 00 دواوسوع ممهاربا ةليبرج
 كي ماولاترفسو مىبحو موف بث دهيشلا ع

 ا _ لصرف اف ناتاشا ل
 بما وفل ل اد يىجموأ اي سها يلج ا راح رول ١ 1 ر

 200 : نمو وغشب امرك دحنرحال وع جينإا وق

 ء[هوشلارخاىا رح او اقدصو اًوح نيبزملاو رئايساا وي احتشلا] 0
 اسس رهاك ا ءاركت وهانشلاو انئلارحاصو اانثل اوذ ١ ل 6

 مع رطعل المل اريل عمل اواةيئادلا تافضلاىعوهشتا نوكيا ااهر ارك ىسس

 0 0 ا1نرر دز واوسسمالو | امج ينام شنازاقأ بيطملا ب طا امى لعد ار صر

 م ةبيماو بيانا عاون لع لير لغم وص بيطو 007 يلع هسا صردال وسير عر نه

 0-1 و لرصاجرخو تمزتغارفو يلوولا عافت ل انس واذ لوقو

 ناو 0 د مدع أك
 مريقرصكال مران زلبقلا علها نمل غيب اعوور

0" 

 4 سالعؤن اذ ةعاذشل > 1 اب اوما لل
 راؤلاووهورحأو وفشت وْمْساو هاطفناإسو كس عشن ال اتِيْماُع اقريلع

 فاقدي 8 120 و | مرك يفرك نسهردسل مهن اون او ظ

قب سي لوفاضررخايتيمرا نانو كرابت يروي انيرقجومرأ عفش 1
 را

 لورا صوبل ا زحاهنقم يضر ةييبحم ا نع هاوهصو قهسبل او ماك نحو
 كلا قبسو هن رحاْخ صعد هر مرطعإ كمسو ب يروي ىمىف ها قلتم ثار

 لع فلا موب تءانش مهب ضاوي ناهنل ايسوربف مثلا بسن اكرر م
يال جوبل ا نع مكرنإئمر هررشو ا نعوامطلاع نه و

 ايف لاوها ور

 م لو لس ولك دع ارك امر اىكرش ارح أف ارا اذ ىو فتفابء ا بزعم
 21 انا ىلا نوِموَفيم اصلخرسد ادلارل دلز ان'نهابزنم جرح | ل يرهدرح ا

 ةرانلاو رئاف مروجو فرع اذلو موب فراذيلا نوبدتنيف يشيب

 ُُ 0 0 ريلكيرد لمص للص هعيش اوم رزفاما ىف نعيش اوباووه

 اال الوسرأا ايفقيكو اثقليف_ومار ارارشلا)

 00 نبا حاو رك مليم ضزانحاماو
 ا مها هلال: كلل اق نمو, 0

 هاللي ااا داو عزو لالحو تدعو نهرحال الور ياي سب



 لعام اؤم ل عم شيب ضلوا ميل عم الص اق ردإ نع سى ضرره نحاول صرعأو
 نم له انف وعتباو لما نقرر اضإلاو ىيرف قم برق الاف برقالا ى ىربج

 فس نموا ةياطر و لضفل اا لوم انهم واو مجاعذلا 2 بول ار اس
 منع رد اصر ناوتع نع تسيب ا.ه او ىناطلاو دز هاو رطل لها وما نمرل
 رمال و مت از اىلذ لاقي اعوورم عدد او صر زب نعرف رلا خجرحاو تونذؤم لاَ يو داونز اؤلارصرحاوارهشلا ارا از ايبالا مقل اهو عني اعونرم
 روش اقورهاوررلا ىإ نعنابحزج او دوو اداوت ف امساموجك درع تعلبولو
 لسحر ان اورثعاو شب زنج انولطريف سانلا نم ماعلا عمشي قدا ندلترل انا تاق ال5 ريلداوا صنع ريعسس يلف نعرش ا هبي ف قمنا عبسدوف عطش
 ةاوئارط حاز وع م مايهلاو ,نعافشب ةنجا نول روم ميس ل هاو لمرأ ا ونمت
 خيتو مسار ر شرمأب موب مد ُ يو عم نو والا م لا تل ©:اىذ مسرز نه وانولام دمر ىلاعدو ك رايت ردا وعسيي اعومر ه زرع ىف وامل ١ محام هن ةلثلاو ىب 180 1 1 م هاو زةولثلاو ئاجرلد وعشيل لجل ٠ نا سنا نعيل نارك وئالا تباكاق
 كوي وع ل اةرماوا ىف نكريج راس ابر رع و 7 ' ىلا مرتو >5
 رضنو وسر ورك )شد نب سيل ليجد ع اش رز ن لحديل لو لعن فص
 رثكا ؤد نم زجر رع اسد نجما نلخريل نابحزد او جام نبا نع يامر و 1 ذر حا نلصريل نابجزد اورجام نبا نع ٌناوروو

 عمو يو ريد مععشيد تاير ىلإ اهرب يف عمْس ا لاق تبرعنم لاف كتيمسض
 ا ص 575 ا[ و ٠ 0 م7 ىف حل هيا نو | مودرك نذام | نالذ ايكوم ايبرلاو ىرعرم نا ا لها ير ىو ونجوم مر رم اذومص ميول ا مدر اهل لها ضر طفل ك ظ اود امجرخكآو رز عمشمب "بف كل] تب ارم أزل و ارك ةجاكى تتعب كير للام ديو عا انكو ارك ةجاكدنعمب مونرك لئاها

 ”انارمك و ٠ هأ 2« ىف و اكلازركذس ركودأ ةجاحو 5

 رز لس نأ مور دازصرازوسراثلاق نكرم بر ىعل اعالا ظ
1 



 ةررسب ةنجاشوبالخراهرر غار امو اب :لاقيفرانلا هاون الزهد اذا

 0 اهرب ىح

 املا همارعل طئسلا ناةهس وسن ىزلاو لاق يلعن
طل سل

 عبا هاور ا

ا - يذلاو ةرل م زاباقلاةمطتت اموهنيدامللا) انفارلا
 

 ديا ىردازئتلاحردالصتم هررسل اكلاو ناسا مضل مكى أ
 نما

 يل لك اوضلي م لاف اولاد الثا توي وسما ماعرف وا
 ”ةلخزنا نولوقيف ةزج ولحد م. ةيذ نجلا ب !يىلعاوفقوي أ

وين ولضماةئلاتلاوا ةناثلاف مل ايد[,
 0و دوا

يفل مول مايذلا ثيعبارينانااعوورمى 0 ل نع عر ْخ
 ا

 . اههركيلا يده سول اكان نوني اياها ماجر رك
0 0 0 7 

 0 هير ودأكأ ار ابجو
انهو كيراحالاو لو 0

 تفرع اهديك نىك 

 لصف فرعم رتلاسر 3 مير اهل رمالعلا |, لع لك 7

 با ع ةراحالامَعافْسلااهاو ىهأ تو ةعسإو ةمحر لاقدر دإ حو 5

را نم يجر سارارأ اذ اهو راكلا ررع هرب رهيإ 4 4
 طار ذل لها زهر: ا

 مهدزم -و دوه اراأب ىاوثروبف 3رعبق ىو رس ييعي ناك ماوحرج نا كلر

1 

لا و اك اودوساو اووَرْخح اكل ومئللانبل اب يوهم 1
 رو يشف الطسق

ا ءاحاركمة بما تشناكن وتبني[ ل د 7
 هي السلا زيعو زلممل

00 و ريطاشي لع قليامو ليس
 ,انمعلاىمرسا وو 

 ًاضقنارنحنوكب اننا ا كيم | ثيداعولا مولا ذريعر لبابعل اين 3

 عري ”رمأمم لوقب شد ىف لىريلتب ا

2 2 
ءاقطلاهرل لتر مقر يلع ار صونل ا نع 0 0 الا ثزحا

 ) حا 

دل طانإو ط أضر يسرك نعى ادرس (لزئت رات مويا ةلاث
 ' رفياضننمربرجا لي

ةارخ ةاذحتكب ابعو لصرالاو ا ئبأم وو
 ا نمل وأن وكم ارح 

 ل

 يناقتما لوو مهاربا
 سب نو طدرم نايم ليلا

 ظ ةنجيأراب ماير نم نيب



! 
 همر ا + 1 2 يا 4 هل دع هم ْ 5-6 مساوسض نورئحإلاو'رواوول| طبوب يف اهدرما نمنع موفا مث ةرئا غوار لي بك 2 0 20

 5202 © >> قتاوررل ايفو تاكل نم َءفيقرلا ةولملا طابرل او لحرلا توضن توصنتب ي ا لا

 © , ابك زم لال اقو مجام هاو يروّولاورصاماد لا زح او لالو رئماتؤل امرد
 يي ديساذال 13 دا لى يلع ا صول |نعرتع هاى صر ريوس يلا نع وج سح

 000 كري زدمويرجلاداول اوس ذعر تسمن او اوددو اذاعي طخاناو وزع ازا
 9 يؤ يزمزنلاو ددسملا را اه ول |جرهاو ' حال و يننلوع مد أري اوم رك و
 4 :ىل اوي مدادلو ريس 4ث الاق نا ميريل ص لع نيعس ايل! نع ةجام
 0 2 مر ئااربكعم نوكبأغ ااوللان نم بول | ةراعو عابر جاوطاركو هيت اك. ٠ ئاول تالا اوس نثرمدا نئمون يبن نماهو 2 لوركا داول يديد شالو
 0 < ريما ابررتششادإملا و ىطويسلا الكاز اق اي يونهماوللاازه كك رن اكف فرعبل
 يكس  حمتلامول يديبرجاداول ثيرح اف دركتتم نيرا ةرثإلا اذ اقيذثنيح
 ا. معاداو ردولارعمجو سشيرلا ناك ةرهتساود) !عوصوم نال س ازا اوف أبر مزنشيل "ا يل  رزهالعو ا اولرراخلك ثيرحارثمو شيج ا بحاصالا بكس الو ةآرلا اوللاو
 دنا ا ددزوسوملا ريد ب ب يزلا ديروم لا ضرحملا همقل هدود مكر لعسإراصملو
 5 ,لسعا وع ةلهلا ناكساو ةرزملا قع يرالااكروكزملا توم او ي ! ارغ برشي

 راهو نيل قمرصمم 1 1!ناويد جرش ردوستلاو اي ياسا ا ئيلل قم صر اداه نا 4 ان 3 'كرعلملا العلا ناويد جرتسرونتلا ١
 جان ىلطاملكو اياضف اد هيرعملارهارج اديس رع ذ اذللاذردملاو تقيل لع هام ىو

 صممت“ اقيلعن مرلا دوو ادري لل انو ناقذخاو ساوسولا عقانوهو ئامرلارجالا :ر هلضفافووم بوم هوجتوق ارلاو ةكبطلما نراعم اديس بهزإ ان ااكاهنوكتن
 7 وجو سر افورنرلج ف نوكتيامزلاو رلوللار ابكوهو غمد عدررلاو ىوماقلا فاك

 ايبا ئييسمجو عنمب زياور نم صوحلارك ذ درورذ قداس: ارو دبل ا هيك ضصويبسلا كّرلا] احراز نا لظا عامجاو ةمسنلاو ناركماا+ك بانر ضوكاو اهرابءاو ةرِحاد ابصح

5 



 عب

 اريد او نشاو يوكن ايباد زجر لا اذا مهن

 قدريل ساءابلوا ناو ؛اطررص نا ودين ىسغنى زلاو لاق ءامهيفا

 ادا يصوح موري اسمو :انا ع ممل ايلاثل نالخانع ملا رات عا

 57 ل

 ١" أويأ ١ :ر | هّنم برثس نورث
 ظ ديري حر روسيل لو اربا اهرجن و رم هنم برس نك نم عار سلام او



 انش 2 نيغب ى اتي ول ازهدحاو بلل نماض ابر الا قو رب ارش
 مافن نعوم يزم ةناورحت جرح او هن نفاع نابارزيمرم ن ابجي ىاقرف وك

 نم حاو ئللا نماض ايبرْس رشا «ءاموالبلاامؤلا ندع نمودوعتل قنا كرر

 سائلا لواو اربااصرب |طيال ةبرشبرزم برس. و اىسلا موتك درع هباوكاو لست ١
 ا نوحي الندزل اا, ايثرسرلا اسر ثمشلا نير جايا ءافد ادورو
 د نا|وزكسدا يت روض با ميس ل لاوض آقدرسلا مر
 1 اول زمرحأو لا سورباناعو نرع نيب اكىدوصل اقلك 6

 يا وال "يرطب ريع برشس نهال هوك ل شه رب اوكأك لرسم انف
 مربح لاقرب وسر أب مز لماق لاق نيرا بل ا كلر لامصا دورو ريل سال

 ميد دا ا ا” ايلتس انهو كيو اعوجم نياثو ةويسلاا

 ا يل "نعت اعباتلاف نسجرا بن اريطل انت تارعثلان
 ارا 0 برش نه اهسلامو درع بو اكاريم ناعو نرع نيب اكى موه
 ةنبرملا ثم تاور قو شبرحلاواعسسم نيرا دوج حاد ئيب ام سنا ثيرصوت و
 متاورف رازاىسا موك روك ضنعل او بهذزل !قيراباربم يسر اوراق نارخو

 ال الراو ير اذ اهاوراوسلا موك د دهر مرياَو

 رويل )وسع الوسر توعس لاق ةزرس يبا نعيفهيسبلاو ج”و
 4 نم نإ!نازيم ريو هول ءبنرعي رش ةريدسم امنا ةليا ير اى ئيموم
 نالاو جا مدرباو ل لازم او ئللا نمر طرب بهزرقدل او ضيا فرو

 عي او نزول ازيد تح الفيم رشم مرشد مارس منك د دع قير ايا ريع ريزل ا نم
 4 " هبررركرسمي لاو لاق ضوح اًمينام سال وسراب تلق اقر ز يب نعام

 ةنضارم ناب ايم ريم يخش يجمل اطل السا [يببلا او درع نمر ثكامتييال

 بلر م اضايبرشا هدام ةلج للا ناعنيب ام هلوطؤخ كر ءاطبم رند مربرب

 يف اهيا صر ظانل الوثب كلاذ 0 وروز رس زعرم |هاورو لسع يؤحاو '

 ةرهابل مط ملا قالخاو رض انلا رض ولا ندوظسموف
 نرايازعم مي بشل سو رزعسفل ارثج نزلو ارح صو
 نب اعلاه امليانزه مضرع خو اسم اوف روسدا روم
 نإ او ١ 0000 اًصضس .٠ ةسضْوو حولت بهذرباوكا

 دو ازيكل !رشب نم نارا 0 وصرف كر اموهعلادرع
 0ك ل اع 6 فو ل



 تاياثلااب عرب ملرقا رئه هكر عوض كك سم لعل
 أسم ا هده ميش

 نمر اما موعل وماؤلاو اق نوف عج | وذ كلر| نه هس ووش ورتور
 6 وذ ياهي اسنلا حيد تساةااو ااه تلادر .لاعزلا

 رام دصم لصالا ف مونعلا,نايرلا وو ماقد مو اقاد تواق يحمأ محو ىواقا
 وقرا ةرزكرومأبا شلال وماوقمال كارب ارع“ 2 210
 « ءاسنم أن صحل أو وق ١ ةوازاهانسكو ىررا اذ ريهز لوف

 سارق ايش والبحر 1
 ظ ع

 0 ا حس رع در لاو ءانصالا :
 يبت و لالا نحب ذالروف رم نه نوكيس_خنع موصل فك
 دعو ارداهسلا لاق اوسخ اهرعيرانلانمن هزي موب اول ذأ ةعافشملااب
 رقي مال لنيل اباوع يرردو دور ظنا ارو إو دلك رزك !فاةحارشك او اوفرتحاام
 1 مالكا طبل (زفنو رظما يدبتو داجارانلا بهزت ناوهرأ رار او
 داداو 0 و عال عفو اوهدروزم ةررس وجيت طرصل لع تورك ن يدعوا انا

 : ارحل عقر خيرنا نول اسي كرانل اوم اوحاوم وشو زف ورع نك الها
 ٍ امع نعرإسأ م اربز يوراك

 / ركتلخ نوج) ” د رادلا عصروص د قرح نها رعمرم م اقيم توك الوم
 سدح |وينرفباهانسر نولوغيو 00 اوريِفاس قاتل ارانلا تنهار
 0 2 ةوصصاوريحزمرانبد لامشم هلق قا دِصو ند اومحرالوفيو بانت ا
 ْ عرف اوعهرادوعيد ارحا اند نما نم ادتحا اهييدر ذئملانبر نولوتفد ع !ريثك ل

  انولوقي رم ارتكاة لنوم دذ مو وججحاذراجزمر اني هول انش بلت دو
 | نمو نمقلؤ لاق لق تربو اوعحر |لوتيد يغ ارحاانتوا نماهيرزز 3
 اكو اري اهضرزد انيرنولوفدؤا غارت ملص و ف ايزد موحد اريح
 ان 1 17 نأ وقيديعساوبا

 ظ ١ لضفاسا ركعو لع واب اوزل او براوجما عسستمرييكرصوصوب: :لكوعد انكوازك ماه داوارلو زك هاد ماكل لهل وتيفارهضاوم نافاس ثم فرق اك  ةنفاط لهاا ىش ام قيراحدلاو:ضاتش تدر ىلاتاف

 . كلانا ران ىف ى 2

 ظ ا ازاي وسل" ثيرع نمر اسيد نأ:

 ولما ايس ند مقوس انمدشسأب دحا ينس ام هرب ىتغاو ايذلاومرانلا
 ا يو ومو وب ادعاء نير نولود انا يلام وعل يتلا ايان د

| 
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 ظ
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 5 لغو خش [كز :دأبو 75 ا

 همر | هامل ب مل ة

 مص 0000 متليفامصأ وداع امقارجح وليل اءاوق ب2 زؤر انلا نم هنت هضرف صقيع ١

 27 :فيئزإلل ليسا جو ةبحا 2 زغ اكدرصؤمو ةايحا لَ متم ا هاو ارم
 ضن تش لْسو يشعل ارد ]يو ئيحايرلاولوفيلارزد وص راكاركي يك او

 هءاموتترزبامو زر ركزت تنيامرزب ليشو تابنلاروزبوصل تو ريمص

 رصو باشولع كياعو همز يو ليسلا )يجو يرؤنل اظعاكاكذ
 2 3 اولهنت م لوفيرإ راو هو لاذ بجر نبال اق ىب لرسكو دامب
 0 0 ار 0 اوجد اوك لامعا

 ثيرحّرمرج "امامالا | جرحديحوتلار لمقر حلمت لهن ارائلااب م منو مرود موك 8

 تيسرعؤءاجامانرإ دهشنو اهوفومرومسمزب تيدصز وا هوفرف ةردرهرإ
 مها هلراق نمد ناميرايل وفاف هعافشلا ثيدحو مكررا ى درى ا

 رار كيلاشللا ريا را دلا كلا ةرسيإ لونفيف سمعو نيج صلو هاج

 كرد دجولل ةلكزه قولا ةعافشيو يخيم هنعوب ههام رج ني 0,

 دخل ىعرازسالع معا اقو ماك حر مشلباو تاو حر اوي طفاريح
 توسيوطرقغيو اضقل هرمز ٍش افضل يؤ صوتلا 701 يمر
 وك دم مايص نوموصنو مز وكر نوكريو مرالصب نولص ون اكايشدل إو اجر

 تكول صياشل اع داش نمدانعانيرى الوقف 0

 .ُ بانر زخ تورفيوانحجت زوج انمايص نوموصيو ان ارد دوكرد و انز الصب

 بنل ت0 تضاف ادني ىدجو نقال همهذ الخ وزعماواو
 حا سممرمو ميمرف ل امزح صم مرا دق ىعراتلا رع دثحإ

 اوت

 00 و هيدر ىلا مث دحا سمرمو هنرز اىلارت ذحا ا

 ب ماقيل يشفيك هان وحطي رف مزح ل
 .اسباوغ شيل ليسلا ءأأ انه ةعرزلا ثيت ئونْسُم ةنك !لهاقسعل

 متاهنبم/وجزتس فاصل ساالال' :ةلذادهشين اكنملكو مولس يل

 تامنالاررم وذ لاقتم هيلفو ريعامش كراع نار تعردمما يح
 ةنجا ةزج الها لحرب ظزلب ريوس ولا نعيوو حمل او اجرح اههنم هيجزحاالا
 لررد درج ةرجا اتم هرلك ناك نم أوج |مهورعبسد الوفي رائلارانل 1

 كذام هر, ضلت مر مل أوجلان امزموف وتلف أو دوس ارو اهم نور خد نامي نه



 ئ كراويإل هليملو هدوم مر ابر ارت مل ليسلا بناجو هبا تزن اين وتيم

 ٍ ترانا هت شحن نموضؤم وت محا وشدد امحاهنمن نوص عد وسم روبو
 ١ نتهااما انا ةرزا رك يش دإرصونل انعاضي ديوس يب نع جرخاو |[ شم

 - 0[ نباص سان نكو نوحي وامف تويم اف اباه مانيش
 | «.سابصي م ءو ةعاؤشلا قف نذا !عاوناكاذا تحت اما هام امان هاب امك اوى

 ْ ا ارنب له إب ليم رأوا اقم كاهاجو راج
 ) 00 وا تزوج

 بمرلامرل عازةيضرانن نمره تل د ار ءالقم تام اا
 ننوتباي اول اباد دين الي ساب توكر شيال اون اك اتنادو لاقت در 0

 رائل | نمانئحرح ا اا نيبر رنولوفْيف هدا لجأ عاهرالا تلخد اذ قعزقبلا ا
 راشازغ ةوحو برص رائلانغانهوحو فرصا انداسجإلا2 اورآل جوج

 مارا ةررصملا ابشرك دال ميّمح نوم ةاصولل يوما تهَو ذنلاو يطرقلار انو

 وسرور م)اخرابنذا هداك ياه انلاق ناك بارو ا ااناوستال هه

 | بانئلااهض اوف وزي ناو ميفابيد اتم خرب نير وك_ باوك اف بارعل ماب

 نافل نيون اهم نوتعاهج ماركه دمهتحة نر نرعذوكو
 ١ هقوميكلازروبو طبل لقكم ]اذ دفالثل عمم نكي نادر يوم
 ' ىيلاشاوبوك ناز وكد م الجبس بيزعشل لوط ما عئلتكو
 00  ئبزعللارا م مهلا نمنح ممولان ارم ةومرواخ

 يابا لاؤس وقرا قاسو لاف ليام ؛ايحارهو 2م, اذع له فها

 70 ارع نامه اك بازهارٌساد -ملااولخر اع اسلاموتمن مونو لوو

 تامولااب ديري ناز وجب مابزالا مان ”5فافو وشر 6 0

 ا ميك قرل ةادو موس ا رداع شاع سرك ممانارا
 ”نمإلااونابزهو اوناموتم 10 ا ةدح ةقفحتت امالان(لصاحاو
 ع فرنرح 0 هوزلا ملالاو بازولا ف

 يللا و فيدونل داخل نسف ايقالو لفعل كر يدل 11
كبم ةرمه وهي رك ارهالؤتمراث اة ١

 1زنلا

 اواياببسو 7 ا
 اق

 الا زحباع وشو قو جالا وشب ملظمىا ةدوسم باونا حبس
 دام

 موك



 معبسأب لاق باوناى ساب ىلا قنوت ىف ةمكع نعفرا'سايايرلا ناو
 اباكطن ا ةهاض ا هنح ىذ اى ظ رت وعوالار اناهنسر سيل قلتأت نارين هس خير |: رمزا ا راهزب نعم ىو 3 كاتم اا
 ادا ادف باوبالا نعرض انا قر ذل ناوب افي فورد يجو مها مريع
 عضموو صول لع نازجا و ضو رها نار اقف يرخال ىلع مي ري يرحاوضوو از
 . م نم ةزوحؤم رحنا يودهو جل طعس او ضعب قوما معن لوطا لع ن اريل ا
 'ردناق ىاعترب لاق رقوتل اوهو لفل نال اوه نلاديعداي 'مانبرجرمب كلوذ
 ىلإوه ئطحاو ضسو ىلفل ب ى |ًاهيئيبرسكلا يا لم < او دقوتن يا ىطلت از
 بره لد وقل اقو ماظفلا ركب طخحيام ةطحل اقل اناقو اهنف قفلأ لكمة
 قولا ةردومل الا يلاون لو كل ارو بلش لعصر قحم وخلل لكاتو مالقعل (
 ملك نفر دقن ادي دحر دكني بولقل ااه عرصل عل آف هتف لا ع علطت
 000 ديرْسادوفو ثرقو ىاثيروسابمال دقو ياوس نمذوحومر جه
 وهالاعنا اذ لكي انزولال جول هلك ثيمات لاوهأل الك وفول اب ةجقملار اا
 رشا كتنلاز تكو مدتنو هنؤاازا هنروسو_ىثلا كوس نمرقس و ةاخاد
 راه فرع م هظكو ا ةرحتدات لانكم ةدوحؤم مل اي بط وس تكور
 ابا مللي م: يون اش قحرعبل كالارب تيىسو اك ام( ىوب/ ىل هو
 ل ادرطو ادهبو اوس مل
 زلإو ن ىل ايكهو مد ايافسد ىدر لع لاقو ميحاهالعاو انهاكىا توابلا
 لك ىلا درج ادا اعف باوب فساب) يلقن لوقف جرب ااقو ةيوابلا
 9 بهزد:نكا ن جرد دبز نبال اببعالاق منهو ريواب)ا غو عرقس ع ريهسلاو

 تررلا و وقار انا ىلات ل وتناكار را ىاذل و وس بكزيرانلات اجررو ا
 1 را طفلا نايل اي لعد ل فوكس كن دلو رانا

 مت احررلاو ناكر درائلاو تاجرد نجا عرصمن )اوو ضن قوق ارمعن ن اكأزإ
 تاصدراذل سف و الزان طبه اف تاكررلاام اوادح اص !ر,,ت يتمّ ام ىو محرر
 مل و الطس بهززاب) اهيطاعاذ لكى عو العام ت جرد لكاو ىلاهن وقل ضيا

 باباررم باوباقبس خد ملي يلتسا صراف يذهزتل او رانش نبا تيرعور
 لاقت الى ريطدارصونلانعويقمل بزر ياشيبدمو و احر فيس لس
 تر اهاع ئه اهي بكرل ارسنال باب نهتم او باوب امهر اذلل نا كيرا وره
 رغد احلا نبارخاو ارعرحو ماكاو ىاراطلاو مصاعب باو مام هلازب هنادي
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 دعو ىيص|بزاوو ضع قوواهضم خهبس مب اون ال او معبد ىصر ىلع نع

 هتسمرأإب اى: (راكهرزعونحنلاثلاو قاثلاو لوالال نم 1 ةدنوكضاو .ضررخ
 نيازتمى ا وع اضم عرج اابز> الا وعو هنومع مج ت ادوقعللوكزملا ويسلا
 يااوطسن باوبالا ان ىلا ت ادوثعلا نم ٌةرحاو لكو ابزيق ىلا باونال نع

 . .يلبةلازو لفسلاو يف اهنرداارشنا مسيبسناىاب) ندرعم ا ءاجايع رقثل اعلو صد
تما لاول معاج لع وقير سارهو لعل نق ا رهاع ال طضرلا

 ا ايام 

 الو انس بابل شداد يزعل اسعاد لال نك دارلااذانهاماو ةركعلالا
 بارول نس فنص نواز لكى ف ةدو)ز نوعيس اهو م جزم ظل اراسينوو !ل اذ'
 ب لك هنسس نبع يسود جب اونا ئه ئيباب لك يب بضاو قاف يرحملا ف سيل
 نبا و اهصعن كارا ئبس برك اودلاز اقو هقوف ىذلا نهارحر زا
 نام وا ميم نوصرو ئايرل از ى) اغا رد لعن ود زوي ديحؤتا !لهارو اه ااعاو

 0 اصلا وب ألاو ىراصتنارو تلال و دوهبلا
 اال وا يطرفلا اقر وهل ارو سفن وا زك دوف انملا هيف عباسلاو بول ا اوكرشسم
 فواد ا نو اي)اورسدلا ره ةاصمب مدجوضو ابا زعار و هاوهو ميكر سي
 اهرسن او تاقيطرداابزارعل او مد, ارهالطلا يزال غلازاقو لذ اهروما
 كال وهيل اول قاب زر.انلا ل هاك اعمال ةوعسم ندا ةوايلفس
 ران نم تيباون قف رازلا نه مس 3ك ررلا ف ثوم نا نكلو دللاو'سيملاو

 باوبااب)َت وسر ئس كلا ز)ر رلا ةرسهاود] اؤزو باوب ١١ه سيل سله طم

 رانلانيرظ ووو سم ملل اغير اقو مرتحمو مزود نهدقونم اهيلع قلوب
 اهيفىوهنو بحر دمتس نمر فلي 2 ١نا ناوز كندا ةنِحل اقو لزظ مدع نمو
 قيوووسم عض ا زاخ بجعل ٠ القل ضاوو مف ايإ ظدريدل ماع يع
 اه ىريلخدإ اصيل نع يىرعس ولى سوم يل ثيدرح نمرهحصو نانح:ردا
 او اووف عامنا ل جاها نيعبس اهبذ يوب يدرج رد فم اج ناول

 هدد ا وبست ةريبسم عرج ونس ئداع نأ لاق' مهر ماوا ىلا نعدلر ارا

 مال بر انشق ود يانا ارثعرشملارظ كروزر ةزوجوا يوب حمم
 هلل بح د اذ او يسرح ز او يس نه كاز تطل لهر للف ناس

 :درابت هلى حمانبإلد اكرابكلع !رصىْيلاناويع م د 0 :

 0 را ل 0 فرس مم ك١ رم نب ليل تبرع م

 داي طرف طشاوينهرم عبس نب ناوباووبسهماوكازاو يسار
 باو .داوإو ا نه م بابك عنققن اقبح فايل موورجلريجاو

 ول



 07 تيرم ماسر ىلا نباي23 فا قبو يلءنمؤي ناك دم ىابلا]
 ناكفراجما معبس هزلي لوح 1 داب ابا 10

 كيف هحدرب صخر عارمة اقهيااالاذ لن كرميس ”.اراجانلاق هنالصتنق اا

 ظ افك ض شرق هيرو عار جال وز نم# تبادر از اييزم نيهان

 ومراثلاىز يلام لان اركذ انو ميجا نراجع الا ميم ع در سوج لاق خبرجب اوي انم

 ' الهال الغي لاقفأاذع عاؤناوابوم موا هتينابز دو صلخور ره وابرب ا وبا

 جزر ثم حول درب تطبلا و دارتإب هل واستورث شوو لكلا طلغ نم نم ذوُحؤم
 : / م, درسا سيل ةيبابزل تان و طيسرلاو اذكييجو انلاريسصةضاولا ل

 ليلا زويا ةرسم لالا ورضا ؤالاراشن منرع لارتليالمزم نما ؛ الب ناج

 ا د اهيدغ يلاعي ل ىت ىلا 5 ةراشادملكلا 21 ىضاوووتااناضلاو
 - !ا'لوجامز لات و تن موداو نولوغنر رهماقرد وب الوأ
 0 را 011 0

 صريابساو ئطاطاقربا اان يتعب اورعمو كاادابزنزخ 0 رخع

 ا ماوس نيام ماو ضان بأ عرج ىمايصلا

 مسيوم اعل ىيويسيرترح مل ى رم تحزن م رصمو رهبدر دبح
 م اوعال نمر ىيلاد رمحجاوب اوما نيل يال انه لون لناطو ىن 0

 وزهر املك جس جرلا ناو رثع مسبب هور تع وسلا الا
 قس نشوف نيلجروهو نيش الاونا) اقف نوح 7

 0 نير شكو راثلاةر لوك ية عسو ' 16 :هذ عوفداف طارعلا ىلع ريا نيبوتسااناف رم رتتارقلا وب نا

 بركس اقام للدبو ةنز ا

 رميزحرم ىلا اهعيرالابلا ىلخ م دبحورانلا ار اناره سامو نمل وا
 اف سام رولق متل هده عزننرف ميءأي اينارةطاك ىرتوجو ةروس ميج
 نال نيه اطلهدحا ب كرم نه املاام ون جرا زم را قتمزمدعاو

 وعيس مصار رص عرعر شخ ئسلا تايد عنو رج ّرصدلا
 1 1111 قدح مرس ضاع بابل تايد تعرب ل

 تن” تلاقواهزعا| اوهتنني عل ودا باب لعاو رو لمنح ايتم إو
 .مض7## أيا نبا مدأ عك ذاك انلارشح نع درتح حوستتلا كوه نا ماوعلااوبا



 بمب ووصل ووو ب يسم م7 لال سس ل حاحا ا كي” 0 072 -5 - 7707-20 سلا 21 يه ج
 يس د

. 
| 

 ” ناو ة نيس ةركتم ئدام ةهسم ان ارجرم ن زا | ناراحالابهكلاقو 4
 ظ ةاامراناو كيف شمل. حا .هدعزم نات ل ول زةرحاد لي 0
 75 0 تال ناانخلب وجان ضاد ا اقو فلا يل 3

 و ييدرزح هريس _ رع ءلص ان مه را لا تاط نا زياور وو .!نجخب م مطرد وناس كرم دال انالداالل هنعج يح
 ظ 7 بازئللاوئلح امنا انجن ولك 0010 :
 ظ بوري امان اط نصرالله لكورت رشم ارانلا ةنزخزم نر اخ ناولطبومولكسا ب 3 م 3
 ظ ا ؟ .دارتعي اقر فيعني اسم بجرب ظواعأ لاق لش ردوشت نه 00 1 3

 ١ صارو صمرالاو ميه ايزل اذ اق ةزيإبزلا عرس ميراث ةرراق قات ملوك ىف ع4
 لنا رتب اطلق عال 201 رده اونا يو ايس 0 7
 .يلاقاع ميلع] و اشم بولا مالو ياي رلاةلاق اقم ضيم ردزخره 7 4:46

 ضغلو ثمو ريرثلا ععرل اوهو ند !نم ةدوحوم ةئبازملاملو لود و حاوملاو مك #ٍغ
 ةرشي سازلا مري هالانسز, ”ردسللا يسب "بم داهيف عذرلا هريس وير رودرا ٠ ملاك“

 برئتلاريرحزم قراطما عن امم ازئءادللثل يام تجولاساو صنعو .

 رين ابزباةريغو اريج بجم/رل رلرسكطكو ةراجدو درلةروم ياةرصو
 ع اعسشسن اول لاق ل ريلعسلسينلا نغريمس نا نعرج م امالازحا
 ظ لاقدانس»لاازبرو ضدرالا نم ,لهتا اسمن القتل يلح ةجالمر الإ وضو

 0 ذارانيدنتانلاهرلاقو داع تتفتل ريرخزهومفع ا برمول
 اوسالافس نوع زيه رح ضايج :ذ اوسض اوماقملا يرغجتر الا غرانل لها

 ظ امركذ اراطحا نا 2 لاقو الادس ءافس هزي اينرلاو ءاطاو لعمل اقوي 3
  اهماومو ريرصلااب,ءارْس ور عباه ذو ا طلح نوذز ب ماما

 000 يزارلا عئامسفت

 ا 0 روس ئفن اه رحاو هر
 ظ 2 10 ف لمعرلا ضل اًاذالاق وسي نحط ارتحاو ه هلذن'

 ١١ مو مما ةكر عامو اهالخأل ضرتف ين ورساب شي امو قلي فح
 راما و كلا نال ارددلف اعز اب, يوهنم عم يملا :ككالملاميمضتف

 و سرل اب, يبرصد دير | سصرْرج اميتس ئعللا شيللان عير اور ١
 . ىلا أي مديطص نم وظتح#يازاصرمدو لوألا !رلا فوكس و ربج 00 در ام اهينطي ارض هتيرم اذا هسار تمت "وذ نم |راصاو اًدملا

 ا



 .: 4 ا

 اذه لاب راجل ةودشت ىاولغم ابوس دش ميكا خم ]
 كك

0 تعب >2 اب نفاس لعل تلا نه
 ةالاأ ل انه اهركز 

 طول امين عفو نطق وسلا ةكلاح اوس ي رهو ةمغم ىا شح وو 07 0

 رن. اله قحرال ةرنم قدم اولازاقو راك داك هال رب 7

 م رسال وحرك خان نيزراولاز اق هريحاذا ثزكاو تس ا ايا
 2 ةربرش نايك زمرتل اد :جام ندأ جيراف |لظو اهراوسن 4 م
 ميلعرقو ام تحاتح مسا ارانلالعرفوالاتهنا 7
 ليلا اكد مج ىف تقوس اوس سين هيلو شدي ناوحريسملا

 كر انكاعرا 00 5 ؛ نع ههربلا رحاو ملشملا
 ركل زاشر مارا راوسرّس ئرا ظل درازمل ارضرهوراقلانماداوسرس ئىإ هزه

 سل اقو ىطتر ايل لاق 21 اوهو ةربرشو ووو +
 ةيسول ا تطصبن حرث سلات دوس اك روسي أولا هت لوقف دوعس
 يتق جزئنا لاك مليظمداو 000 ١ وسأ ا ةلتس فلا ىلا ىلا
 داو رمز سويس, ة يرعب ع صاغ هاورام مصلاو فيعصرب نبا |رككا
 او اوسانل يساقلا نالسرآقر فيرك نحو ح سس فلوو خنؤوا مده ام
 نا ا قيما بازعاوذ و زف ازؤ رع امم يني الواه حوصي الن لاطم
 0 0 اك التمرد بع تساوت

 تارا! اهءمصمو نط 59 اا هملظدلغو ةرافرفالك
 06 ويمااهتايرازوس رو >لامملازاوو يالا فعجاوب 4٠اور راثكالا

 وجو تريشنعا اء ا ابلهأر ري ردو دوس أ يلهاو روس |

 ايمو عراب ل فراك : نمر هند دجوملا ةاصخا : تسراهال
 ”راذ نالاقرم ملجك لكنا جونلاّرع ةرررهو نعي احز اوجياج رح او ظ

 اروي دوسي مهو ارح يفتت قست كرات نمارح
 مف موتمإ ام رش نشر ازبلا عررحو ببحر ْىنارىاذ ارح بهن ع إل ومل | نم
 حور تلصوامد يمر اننهدا 0 طابعا امك زهر انركذ دره
 ديوي نحو للفم دوس خرجات و : ئضمل نوت مدالااب نكمنز اق هئيسح

 ار الو اهب ىيال دوس يل اهواضي مخ ال التدخين

 ش 1و و املا كا



 دلل ال 7 ا 2س ال ب 7

 5 ٠ || 1

 ا

: 

 !!اىنرلو نوع ا ةراشاف اعشاب وكلا مصو ارادأق
 ا يبافترلوفو ترقو اذ ارانلا اولعي . 0 1 2 درو لاق بتم : يد للغىلا

 0 اما
 ماع ببإلاوضرهاج راو نارا نر ودراما قوفي ذا ببلا وبابا

 ١ ا مدعم هيد نايلو دج فل ادد كي

 ا 1 اان يضل شق نياق مؤ عك ثبج) 5و تروا
 1 ركبوا راص اذاف مكان نيرفما نم هواغز او لذي ياو نكسب
 ا ل ارانب ااريعس هان دز ملوذو مز دوش اب رجادنخأو ديعاهلكات

 مار رعت لعر ريد ادوجوهريوسلانوكي, تلق ةرح الا ررعلاو لاق
 ل 1 وسي ارعت روز ا ثالوف ن دارو عسوع اندز ىل اى ملوف نم
 ةلفصتمنركد وع ةرايز كلزصحي ذا اروع اباقستمو اناعةرايزلا

 دق يزلاراحاءاماوهور عي هنراقف مرماعطورانل لها بارش يلة انت
 ١ حاوضو راومالا عه هبدراشب نم بولا بنزع هناكلادو ءأرطسونو روما

 تاي زهري اعتناموهوررشلاو قزحال زمهاوحو اه ارش نم للا ديوك اه ةحرا امم
 2 تالاشنات وقول راكد ندا 0 نا
 و | تلاع ولدا ىلفتل بل أم موقرلا ةرتس
 0 نإوسابح نا ن ا

 ةطق نول قرش د لمد ل اود اواو ننوُت دلو ردن قسم اونا

 ما ا تر اراد ترطق مونرلا نم

 1 0 سابعرباوعافوفود يورو جت يبدع يزمزتل لاق رماهطوص
 0 | ةوياس 1

 0 ”الاولاقر مام ل قلة ردر

 واهتم لزن اذا اهنقمرتلاهنمانكتسا نال هاو ريزلااب
 قد

 ”نوعاملا ةوتسلاو ىلاهن سال زناو وب اكسل يل لي دلاماط هوذرلا
لاهو لبكانايططدلا ثوب هرب اق هوغو نال ا

 لا علوف ف ةيبانق 

نلاو نا *ب> | هيحابيزكل م”دانل اق يلا
 ثنا ريب اوناعت ةرعرا

 00 ماع وع «,ح اذ وتلا اف كرانل اواو ةوسرانلاو



 مهفزلا ةوشس ذا بلوف نسا لنا ا ارداراوفت تالا اللا

 2 اهل يمس ناسا ب ار
 م( فسم ل الا هش | مسمر شيال هنا نخل وجناثار خاب )3و

 نا ىحاهس ةولكأي مرن لخ ناقل ل درقورانلا نم بيوشلاو بحر
 0 )برش يل همك دهن مم ىاغناكم ولج

 لهدا تو ىقحلابدايورت الف لبال ارح ءاياروه يرسل وو نس ثردالاك

 1 »ل مرأ امن الوب نم بعل ازم_لاوغلازاقو .اييخأز» نهدووربال

ابوت اهيلعم نا ٌمهناجبس لوف دو اطلالا ظ
 محا بوشار نم

 يام هدانا اكو انطاسو

 0 هوجو فس اذا هزم ولكأف اولكأف موكزلا رمش او5ِشانانافمسا

 اهونيغا سطل عيلخ غلا ا راف روحو ولج ولو رع هيلو
 تدالاقو ثدزلاي دركي اموه سابع ننال اقو ةرجولا يذلاوهو ليزلاك
 س ايم هش اش ىسلكوهة ءيبعاون از اكو ةاماق حمي ذا ىشس "ب لكوم روعسم

 ناو تيزل و مدووزوعدهابزاثو ل موب ا ةوكو صاروا 1

 ٍ اجانب راقو هرج يزلاوهربجرب ديه أو :5ناباري ص أاضرلاو ءامءلاوه

 فو برج اذاربك نبرصمسب ىزإ ارامرلاوه# ريس اوباروه ؟ )اهو ديرصلاوه

 هنازقو لوب ورة ريعبلا كليم م زائد ب ناطولا نم برم ]ملا يورتسلا] اكو
 ليقع كاني سا اوه هنا حاهعلار ان ثل او اضن ا يرشملا ءاكح

 1 اصرخ وذا نم عند أ اذا ى اديرصلاو علا »و تبزلايدرد
 0 ب نوخرب مج ديرحزم دافع نونرضيو منول أه هب
 بصح ىلع رب ربو بلح با مدرشو موفر ا اكرم يايالا المانع مكان وذو

 ١ 8-8 "ل نودرب داما ليال دونك نو دروب م ةمك ضهر ميخ ا ناراع
 نامعندو توعوي نوم اال زكي قال مبرمج هله ي يلاعت لىق دهولع
 لاتوف ران لاذ انها هد أ نهإ |ةرف ىو يدرج اى ثو ديب مز اى ىعملاو 5

 دل انلانود. انإع.م دوام ن نوفوطنو ان لوفيدروسفنو ىطرولا
 كرلوهو 0 نانعلاو ل اسورمكللا بوزن نحيا ادالادو كوف ةتيصانب
 م طيسولا اف يقدح د لالاق ورجال ث و نوبع ل جوزعراالوقي

 ”اناويداثا 18 نأ هرجورمادق يزلاوهاذلازاق كاري يبوأ هني ةود وعلان 3

 0 ا ى ا

 ت0 اضيأإ



 مجاملااكأع

 بازعوب نوثسينم/ ا ىنعملاو هرج شم ؤليرج :لراوو ةراواووضنلا ذ منا

 هوز راصد نال م2 ايجات اناس درب
 مدالوسر تمس اق مرا يدر هردره يا نع حتحاو اولافياو يوت: نو لوف
 دوبل ملط حت ص ذفتف مسؤر ]ب صيلوك اذا ف: ف ىرلخم الص
 رجوم انهو تاعاكراعب عرصناوهو هسرك ترجو حفوجو اهتلسيفرئاكملا
 عاضتنو قزحالاو ةيازال امر صل ارسذ يرحاول الق قلكاو مرولمنف امهبررهنرلوق
 مهداوهانإ ىملاو يرماولالا بازيرهاجيو داق ل اًوو جعنبىس ابعنمأ] افو

 هولك ماا هرج مامواستف ثدودح يوشنو ميلا زف كوخ و ب 0_
 لِي يم زم نوع كاوطلاز ىو
 وفسر انا مايحو وججتانلإو 7 اءومدوهرنز نناز امو فر لكس صبو

 قونااذ مس لوفد بولا ثداكرو نسجل اورو هيلز دارو نا ممر ابعد از اقو
 دقرانش لوني ةيبأ ناعم لح زعس از اند كرح ذأ مرح اس نو ال فح رح
 . الالو نارسلارسا تن زم امص نال ا لع واش ح وأو تيلحتنم مب اهيلعس

 . ميرجتيدوا نمواو كارابحالاب عكر او طبسولا اذكى رءارثسانهتبازل اينرلا
 ىصويراول كنزا ذؤي_منف لالغالاو مي تلطنيمراثلالهادب داهم وم
 ل" ةفرازلاو ف ةازواربرحاقلعم ل هات رجا وو دس نوصي ل مرااصو ولعت
 الاعن اانيرل ل (لا نر انف ممامط قب اهاو ناممن يبد اهنبب نودوطب ىلاقن كوف
 ولا وب رصزمدلا ماطور سيل ىلا اقواجل ا ابادعو ةضصغاز امامط و طخجو

 ١ كابجلع طنا تهتوول نورسشملا) اقو ر حف, _يلذاهر جينا يدساالاقو

 لكل انذخاب كوسلاك ةصعاذ اماعطو لان لوق ف سابكز
 ١ ةلوزطريالن

 قولا وب معلارهاج لاق ورانلاؤ رجس اق يتم لان لوقف او جرخك

 تاك" اعيراجوس جام ازاف ىنورالإب طال كوطو ذ يني فربسلاو سبايلا

 جيرمن فمن لوخ ف ريبجزباديعسن اقو ةهسإلاوا مامطلا ةرتعا زم ةر اند
وبصل ءاز اون الاقو مرفزلالاةرنعو هز اهم اق

 بيرع فملو تياشلا 

م ءودويرعلا طيسوولاو يرحاولا_لاكو كولا كاي
 قوس لاعب هذوشلل ن

 يبا هاعرتول ىشداو ماوط غرر حاوهو سسي از | عدرمل مووت [كالهاو

 شيرانلا نوكذ رمل يرد وصل اه سابعئبارلاةرامم !يترحاو
 ١

597 

 ١ ماو برئمل اردنا هاوسرانلنفاهرشماو مرنكانم قئاو مصل نمر 6:
 ٠ | ” ' وو 1 .٠ دل امبهقنل بر كلوش

 رو مام دس رهن ح عوجارانلإ ل ها لكل سري سان (نسكو ادردلاوبا

 مودع 0

 ١ يجب وهسبا وليا ضردلاو تووشا تلح زد ]ف



 انامل وزال طاكما نونا فان
 1 يعول نافيا 0

 ل مرو وطب لضو اذان[ هاوش اوتسوو م موبو سعر ح ارو نم دورك

 ريب لسيف جلا ردا مهامها امي اوتو لاش لق دو
 لهامنرص وه سابا نو اك اذلاءلكأي ١ لنيل زمدل ا هاعطالو 1

 9 210 ليي ءاماو مدل نلف

 مم م انا فزع م كافل قوز انكر دل را قلو
 : تى لعدوهو ىؤاوحا لا سعوه لو م

 0 سس وف فرحا ول دارا كن 0

 ١“ مدعم لتي ةيظنالا اينيكذ ع ىفناوبا صرحا مرو هوق اطر لم تق
 ا مانا فثسااؤأ 0! ىرال انيرْدلوهو قاس اهل لاهن عون ىرءارشيؤ يا ديف
 ! هر” متسسم»| اخ 00 جملاو ميلا َ م ثم ابنز افيد

 1 ير كرولا لجا تا انه كيذا الا نال 2 قولا ابق الو ةك ايري أ

”اسنعلا ساخنا اكو م/ةوطوم وجزر نم يارانلإله اييدص نه ليبيا اموهو“
 ١ يا 

 0 فاسفلار طنا ساببكز فو 0 ايلاريررمزلاو

 7 ٠ او فارولو قرش الها تنال بولاق ارمرنم ةرظو نا

 يبسمتلاكو  هنوفوزي ذا نوميطتسبدل يرلاق انعيه 1
 يل ركاز رإعو ا ب دعو | ةيحزم ةيحت ازلكةئخر ١> مغ اشع

 نمل زةيرلعو رج طوسرفو حرف ةرحاو ادا ا 0
 1 36 يرلاؤ دا ساو عش ارم طك هب ل

 | و مهول اكاورج ماعلا جاو كا عما مرغوم د لم يرنيعا نمليسيب
 0 3 :» قاسكرفا الد ناولر يبل بعسل ا 9 سبا اع يلمزلاو

 7 ددل نمره رعد ىذو ثمة طق ناول معو يطح نحلل رولا ع !

 ىيناولا 4 اهلجرم 0 قاسعزداولر ناول ِعَو

 درعا دوش رسل ايلاوهانه قالا ناب رهاجمو مع تاور ف سابع باور مص
 نويت افاقاسطواهيحالا | ارسدلو اررباهسف توق وزي ل قلاعن لش ميلع] ميو

 | رسملو قاما درابل اوه قا ضل انا ليف فو يم ابارشلا نمو قاضلاروبلا
 مقشاو ورمل اس اغيل ملل ىساؤلاو وسن هدا يسع نمل اعد ناو يركن ل يمو
 ممم وو رانلالعا ار وله نه ديررم) رولا دؤسيىاقسفي يوم ةذاتول او

 .سؤنؤز هاتف هديتنا /( يف داو” كلج" اا" ا



0 

 حم صمتةخ يس | ل دش اه ا عاما ها امص ممفصص للعلاماوع هال كا عم تح بح

1 / 7 
0 

| 
1 

 يكوؤبل قاكنايصنالا او ثيضلاارزا هني فس عم /وف نم ةانزلا جه زدو
 ظ سانيو و م شسل 00 اهي رامبو ' ١ ظ 5 راع دورك لش م)سمإ لطب بديع ا

 ا ةءاملاد نرغالا ٠ هيثر اممرئزابابر يطيب
 | فلاش“ نال اهيرعم نناه ب ئتبو

 ظ «ءاومرطللاو مل فبات دحا ه هع امد ءام ميج فو
 ١ ناانيف ل انلازها ينتسب ابكي لاق ا ةر اشم ازكاازن اهتنس اذا ءلوقو
 ظ هاذ دلي هرب اناا عاامو حلا نول انيئاهدرب م ماعلا عدصي دصي ةذرأر 3

 الوصي مرلاو در !منمف مرجرخاذا ايانجرام حج ناابمز نؤلاكيبرا
 0 0اس تايه 00 تلم دا ماهو ل
 باقو عمم اك 0 مي وت فاذاف رررز هزل كلادرلان ودرب

 ل أوطيعتسي و حمو
 زالوا بز دا بحد دو 10 اردر ملأ روعستا

 لحود ةرطملا هابلحدا ديا دا هيداضوتب ناكرق ملا ةرصم ]اريد
 ةمرطملاو ةببورانلاو يدلاربو مرلرك دف دما ا ءاملا

 كنأساب تلافت:لاكا نات عوهو مر اجت 2
0 1 0 
 ئلع وتو ئح ةررد ةرشسل تمشسامرداودردورمزل 3 ام ترك رك املا 0
 مو ايست مدادارح ازهر 2رايل
 ] ضو السلب ةلسالسلااهنم اولا مو اونأ ميك ااهيذو
 يتسرب الفلا راصنج نسا ا غ عمج عمي الجال او ضيبو ايصحا
 يعن اطيشسوع نط طايل علو لسالسلال ون جت قنعلا|ااهيجنابلا
 كلت هبضحب قورخ نال فزاحاذ اطاش نموإهارزجر نخروعبم لرمي

 10 او نجا نصدق د لأ متاناخا يرتبملا ةرصبتتو فين زوجا

 54 ا سحق اغبلباو مر باكو الالزاود او ةناها ىاارستت لوقواضبو رنا ةرئاز رح

 ْ ليعشل كلازيارررؤنم ثوكوماررؤلا نم ع افمسا نم منتل السل انسه صف
 0 0 زان رسشاومو ىف اعت لوع مي اذع رس ف وأيم
 كي اقاناجاد قحط م نوبسك ليسا جو ورمي رد



 نوكرتشمرا لاو | مزامومل ل 3 /

 7 0 0 اا
 كنيو ةيمنيلايلوقن نيحتللازفرانلا لاس سارية حرفر اذ 0
 . ل ساو دنخرجو الق نمو اذ املا لس اشم قو ال ارخ 2

 كلف ثناوان الهراىخفلُس ذات اتم ةفس خاطب طب انيستا

 ياام ادو دارلاناكساو وللا نيس محرسلاو را شنببو يب تبلابولاقيلوف
 ورك نيلاراقو دوق ماض عرازكلا قسحزع سارا حاف و ا
 +( ذا نرسل زمانوكيل مات 02 -ةءاهطمشر ساو ياما نلت
 امل عويض وتل نارل اناف بازول ادشسا ناكب ازعل لص نم نم مطرحا نرق

 نرهووفزمومر ”رازكل عر اضتتحا نشيل اهثرح >او قينملاناكملا اب امم اثو
 اهيم/ليفو نيواذلل اتزرمو ىلاشنراق لات انود نه هوربشزمو نيم ايشلا

 سيشادوسبحو نوواؤلاو اهيفاوبلمف نورقشيوا من ورصني هدام نوررقن ا
 عرملاعلا نرد دوسد زا ني بهل الطموغن انك ادا ادويممتت امك قْن
 ىراؤناهاور مايفلا مود نأر روك هي فرش 06 لما لص وق نمو ابإكت اب ل
 ةمايشلامويرانلا نا اروكب لاو ملا ذاظفلورازلاصرطو هرره يا نع
 00 3 وو ىلا نود نم دبج نملك ع ميشا راق
 رازكلا ناد وحئاذ 3 احىلإ : نبابحرخ | ميالخرل ادبعي نا ييضرولو

 لو مسد ارنعرم] عل 0 نور نم مي)الاو عال
 ' | هبل

 م الفلا و 0 راااسلا نافمز يب ردو مارح اغالاو ابإ ةث اهارانل إو
 رطل دس ا ناك ب انعرس
 نيزلا وازع ةرطيلانرد سورا لاثر١ ايمسو الو لسالس ني 0

 تروس الإ محو يوما © دالغول ت1 را
 2 سا ل نوعبسس ازور و نام ا 2-00
 ا 3 اا 00 د اي
 راوصلاو يدعم و اورهسيل رساوش و وسل ١ ءايلا

 ظ راهصلاوروصلاو كرس اة مل ”لالطإلب نيرا

 ءسةرح نلااوزخ م رانا لم رم مر الغدلاذ نس راق منار ض انت ةاكديملا
 2 برم دارا ار عوصو اهنمالع ناولراقو ىعتسر ا _.ربزلاابرء افطار | اهيكلو

 لاول يايا هدام نودي بجي وركب اغانث ناولو



 اتعب هاا« اج ههجولوفيي ىذا
 مديا 0 بارعلا

 ا
00 0 0 

 ام 0 ا

 4 كلازف صون ذ مإ/ىح ّي م ا بهذا :

 00- 6 فو 0 7

 يلع رم لاقداغأ ارد يح 5 دال عاب اء ديسو _ انا اناا 3

 ره ةره وبس طعس ناوإ ولاه لون داي نوعبسلا تقوم عابد

 م لو بطول سا كا نفق اواي مر سارطخي ناو
 امنهدا انس اهاثلو واما مدنا

 ةرزن مرسلا | اور نه هراقتعلا ىو محساو انف رام

لاوي تذعجرم ةيحوجت ايكاو
 مس دوسلاي امصدل ل لاقل ب

 ءائىا

 م

 ظ ا سلوك
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 ,لعررارصل ثا ن اىا |

 ا ا 1 اخ دارا
 سنو اوعي همست مارس عدرا طاير

 زلاتان امام نكهررج امذلا اورو ع ارد نع طاح هأور
 نيا

 روع لفل اكان ابل براقعل اف بذل اقوفاب نع هانرز لاه لوققدومس

)عب لوذ ىئمسادبعز ا" لع اكرإبا كلا غبل ران نم برامحاو ديز معزي اور ْ
 

 0 ارفع بشل افويعافاو تابجلا اةرانلا نما فعض ا ازع
 لحام حاوس 3 نياسر لاقو تطل فانعاكقاشابراقخو ْ ٠
 اقام سنان اازاذبلااكهراقعيو يال ااىةايجو وهرب جلا 0

 د شضاءاشأمو 0 امتنا لالا اوجرحإ ف ظ
 دحر ىح 10 7 لطعتز تورو ايش دوعبحرإو

 ا د] ونفي ازيه كي ذر 1 الف ابل اتيومظملاو نس قح كوول

 باساابآ رز | هرااراشاكم :ذ نارها ل اقو نينمؤشا ودون تنك ٠
 مايا بقر ع هدا 0 ارجا:نتضاز ذاعامرلااع

 بلوق زب ىذأتف رو هنكحزتوعبلا قيال ظ
 0 67 02و :ةشارانلزد هةض ذءانناوو " ظ

 ل دعجرن حارق براثعو تاج 2 ريدا خش لاا عا نبيغشر امم

 ب مايالف لعرل نييرحا دان هد رك رمنهنم بعل او رس ةلق ةلقئعتسا ١

 بس اناا نارا بن يااطغلاقو ترطب داهيتعت] م حدزمرعام

 0 0 ل 0 اولكؤداو
 - درسزك ران مقر ارسزلا نوعبسر انلا باوبأ نهب اي يلم .رتعزافوراثلالضا
 ”هرونلكىئران ندر روت فلان وفيس“ ]ك3 ر تر ةبذ ناانوعشلل |

 وكس مز ةرهبزكلعوراثزمو 7 هذ نزح موكفلات :وهتللا ١

 بولا نوهسس اهم برغجلكاراد ند رغعذلتوعيس لكياعر اب تا ١
 هةلقنلان زوعبسا| هزم ةرائةزككرانزم ةرانقو لان »ومعي ساهم كي دكان ا
 / يناس اهساجالاةوراناشاا 0 دقوعست ا
 ادعو ليدلا و !ةزازاثما تارحةبدو فكانةودر نم ءاضحم ىفنادو| 1

 رانلاابأ 0 انل له ' نشب زهمل ا طةس ازاف شبك 1

 ت”اذرنار وعد يشع !حزو جما جنح أيندلاي هيب وينال ا



 ْ 5 الرس طرلا !اذللا اانا براذعو تلال انما ناجح هرئابابح نأ

 ا لما 0 / 2 اتوب تفز سو ناكل

 وعيت فرانلاراثا نوار ان عربرل اب نوثيعتسيفم مارق علو
 ٠ 1 قيال ثيرحؤ و بارسو شو جراد اهعرججب
 ١ 1 دى امصوولع طن متين الف وسلا واكل عسلن د دوالا اكأرهاوفاناو
 ْ !ينتولا ةدوبلا عرس ”اكدوجلمالاثو لل لععندواو ملكه رجل

 | ديرك رشا يفو ةيزبملا يي _ءاوشو زخايز ارعمهيلعرلاداصقلا ودع
 ْ 0 هل 0 النهر ارملاو 1 يرش قبح !اهِض

 ظ 2 قرم
 | 1 رس جال ام اذار 1 01

 ظ بمرشا اياينرل او صصولا نوزيحي اوداكمإ | ثورك دب ميوو وجزم قبالو رم اغشم 1 بام هيك اهل رعي دوا

 0 داو عاني مويلارإربلفولاقتلاقو [همنو تيرحي ا بارشلابن . ننل
 اا لاقو موقزلا ها وكاو نيل ام يررااعرسابع نسا اك نيل زمالا هاوط
 ١ قئابلاك «ئازوالا ةلغعرد يو هلوسرو هاا وعيطاذ وها مود أي مدنا ا ةعاط صاف مك مانادي اج كنه هخيسير الو هج اقبل اتا
 0 خنصر ادام بص ميج رسب رهأ انوثدناول مئريسإو صو: لاقل رجا
 ا ا ربارش نمو د 0 اعط زيكو فار نواب

 ظ ثلا 2 ددالا اكلك تبارولك ا 2 1 دل ماتم
  باشلاو وهم ار ا ا

 | ساب !يلكل الو مط, شب ايو بار رسب اب عوفر الوكأملو
 1 هز تلا نادم مذا ذا مات ودي يس مانع 0 .

 1 . ”سلابالو بطي لمرل دال همورل او هبلفو اندنع (رسمي#* موؤنلاانه هن'
 ا : مد نول ترعو هموفنوربذلا ششي ىجزاوهال انه يزنوح
 ١ 6 قس مويا مهجر دعس لازم يطررابحال بل ْئي
 ل اقرمه قضيبك م جا اراد نزح بج راي ضراأ و لحا
 ّّ ا ندعي نه هيد رح ىلع قيصاوب) نركب جيل لاق ابجرانل او ناممكىنا

 ا ا ريجا ينم رو

0 3 



نواصي ورركتملاز رؤي نزح بجرل لاب ارثيرانلاؤ نا_ئذلبوساو نيادجيلاقو
 

 تلق موق نس 0 نانو نر ا راننم تيباوز ظ
 اىىقلإز زادوهسم |

 لفساو او 3 انزمتيباوتف تيباوتل اكل لج خخ تس اونو تيبس الات ظ

 تلت اب مريم اسس اهيشراب نم تيباون ىف اولعج افرك نهرأت

 باند نب وعستالا يش دريذز اهني ملوث 'راعرانل ىف بزي المنان و ” 4
 وقواو نومانيؤلو نو ديردلر الو مو ابك ننزل ارانل لها أما هبسزب انهو ظ

 رابل ١ ودر ف نولكايورانا |لهأديدصزم نودرشبو 1 01 ظ
 طولسو انل لهاعبح الا وجو ىف ن و و
 رانلاةر قا دم رم

 بى 5 0 ااطعذ اكو هلع اي همس قحرهو 0
 يبا اناا مه مايقو لم اااه مق نالفبو ذهل اي وةيرقسا ف هياحصأو
 !ىاجرل ع -].هب احول ولام اجر عاجل بركلات هد ديرصلابارش نم

 نسا رشس أو اهتم فدررعل ئدو كترفرو فدر ةاماراومل اكن اماليو
 ظ 000 5 فو ضد فول مرو لل
 ءاقيضاو أباه وقل نمدشنا هله داعي ناوتلا'؛رو اخ
 1 ةدززلاقوسيوا قاؤسو فشع 7 در اة ةمايئلا موب ق ءاجاز اذ
 0 ديف داش 16 9 يدسجزم مرأ د الو نم بانل

 راق سحر اسابلان ارطق ليب رس 1 الب رسمي ار انيلاقاسيو
 7 9 هزم ديرصل لررم نودوذي 6 رفشار ديزيملا أهم اون رش ازا
 كناهن زعرور با عو رضع نم بئاعل اال سال اثسن لعرب رتجر نسما وَ
 تايلولانف زوز ثاتللدءاثلاو صامامث لف تلغ دراونلل ةئث ان اها | اهيإ

 نيعرركلا الو لشق بكل لقب كاب راوجب_بيرلقت لمت رافككناينغ عار وك
 اهنفوتبلاا ' انا مون اياذساو اهالعإولا يار رخو اهند عذزم نيبامىلذي
 لجل لأ فارق نايسلا ءاصو ا نعرص اهىورو روئترهو اقنيهتساب|اوعمس:
 زطوايواسب هه حر« ( هر علب عبو هوفتشم لنك مراثاو
 لازكا ازب الئاه محشو اب, ىومسب# ديد عم لرب ديرما درهم هماظع

 1 كا كرايملا نيل وتيك وعلل انقل داو حرز 5 !1
 1 ءزداحرذاوحر اذا ه هوؤردواروط اهي

 كليقامِضاو 1 ناو دارا الكر يرصنم عمامه مرو لاا اقد



 1 1 0 ممر انلان 60 0 لا نم ي اًاهنم اورج هك اودا 00 رح ظ | يقيرتاو دالهالا نيتها نءيرفاا 30 نيكجاهضارو )اور امالعازإ وناكأز 2 فزالازفاالاق لاق قنرحاب 00 : مج هك ارعب نوكلاغا ةزاعالا بضل

 17 و دير ترابج لا حده رونو وراكلا ناطيشي مثرلك مدسو ديرح لالغفل م ًاساقم عت ير دانلا بي) هرافشاو الب ع ل أسو ميمرؤو ند هثينج هاشح 7 2 ملغزحرل اياز عرانلا 1 م 0 00 ْ | االسم ا ا 0 ا 0 د الح ود 1 0 7م 0
 0 مسد ألن ساو لو ا اوبل اذ اي ناكند نثلكو بيرد 1 ىلا "// م م بيرج ب اوتفث داو هرشسأيبرلا ذاكوجلا ف اوب اراك افهم / ,دلاوا وأنعم اهون امل 26 ماو

 01 0 1 م ةالساو الفاو
 ا ردو رؤؤتنم/ ارب العن اريئلاو دد ابل الم | باوبالا 06و اعل ديلا وسب كس رجلا راب
 ولاكن نو كلان هو زيان جل ا

 2 ثاني يف عمجاه رهناب املا مدا 2ر2 قل ما صوافال مو تيما مع 1 حي يهم رحان ان اريل م 100 ليو ومزم نا,يلااب ئىحو ء ظ 101 اهر ارثس « ةم ايداراغ ملك أ ورك ناوبلا ميكو امر 8 مارح لون « 0 . يح أ دقو لهما ف ١ .ممهرلا وال ع ول هدلسرلاونل اخوومشهرا ةضغا 0 ةقيرع دقؤرانلا | اوقيس .ايشالم ادت دسرأر
 ا ظ 0 ل عسا ةانشل اف

 ةاََس



 0 خيا وكر اوي عولز ”لاوهوانال نم ةاش ظ
 ىصعل موز] ٠ قنينم تارت ناىارو سيل |
0 0

 
9 

 شرحا لشن زيشلا عن ارب نفاس ناكاز اسوئل اءانحم ان
 لها نازوف نبا سونل مب رشي يزااوهو قو انتل اورو اةكيرشدلا]
 0 ةاللاعم اوسلارشب نوذختراثلا
 2 ادقو انلخزم هيمرو يلع زمزكة يصازملم !مازذالاو ىصأونلا اب
 رع دع 2 انهزسكايور
 0 ىلع نلف ى هله تقلخرمل ةريبىذفايزلاو

 لاو نصار للون نم وضيفي فحم ]يقرا وف نودادزي موي
 0 رلالا نع كلاعضلالاقو مهشمو ميرجرم هاير تف

 ةيهرو ادب متيم ان ردو هيورق درذاكل ا ةيبصأن يب ءيرساازاقو ةررقءارو ند ْ

 وس ا ايرسكيو هيمدقو ملص انبذخوي سايسندالاقو ةرط]ة فو
 ا ا حمموملا هر انساب ريت يرصاولا عدا 3

 م رق اهخ ضايع لضفل اني اىلع انعمو نحل ةروس و
 يالا دأب ناي ةالصلا او خسررلعاينضو حر امسب -

 تبرك فو امي هتسولطجلا مايحتاو تأ 0 مامالا د ووىس
 قرا . تمايأ موق وثرل|نهرد ا م ل ءقالاو مو يزيد
 مرارا ماع كااذ 71 ملا رعي يح اه خلا
 22000 اصل خف باصلا هكوش اوشن ولك

000 

 ا ىلا ىغذلا وصقم امل ا ىلاومل ااهن 0

 انه دين فييالا ناك و ةرارش دل دس فو اشياراصلا!ربصلاو
 دقو_كانه ب ارشدلاو م أوصل ني ارم يدش فورع ميا هيذ لرد نع هال

 صوب ارغملأو ماعم اير حصني هرم اك كانش م ا
 مهيتشا الف ب داشلاو اوصلا ندعم ى ورا لوم رت عروش جا ماهدل انذاك ع اك
 |ماءام و امجد الاك اان ران اءازؤن نه سوهو هاشم فرحرل نحل داو
 قل زق 3 فابطول هرىج كيب لزب رفاعأ اابارعو ٌَمضعاَز

 هدو راع كالا اب اقفل حرز بر قل نك قو ين ظ

 وج

 5-5-2 ص سوس بببيببيلب



 سيري يي سل للاتين ل ان دوس ص هدم ل

 اصمار ارث الث زنم تعص || اوه مث كب كلاذ ىرا ف اورخالاز اور ازهر
 ( ا مصل 1 ا ل

 ش اشف تن ايلف ااه وصافوشمفت اناوتبس لف ظيلخب ازع لوذ ىلامقيسي
 | .ققيراف ءاصاناو مايا تت الث ززم ىلف ىشقنان اطتس لذ اضرإوأ ثتطرع
 ٠ ركض رمح زعرإنءايرلا ازبار لودازته ف :-.لغ ا زمورخالا اجلا

 1 لانو ءضلاروزدو نانبلا تباثو اهبل ارك ىلابهذ ثلاّتلا مودلاو هنبان ا

 ْ ىلا ءامعرامو قدوس زم ةيرش رد أ ىح هب 0 1
 ” هلملففما ءامجل عت لخد يرمل اصراقو بارشالو م اني
 ١ < نيايدَرُز هؤسازحر لازم اديدص تركذ كار اق بالو م اولمل 6

 "7 فا وامل ازليل تادوسيقلا ابر توهر يلا اصلا سوط رحزعوب سيلا“
 14 "كيعش كار اذ ددرأ ل كاف انيس دي باصاق اي

 ١" بك دي نيب مفزلا وسر أ يدلي عي فيلو قش ب نقف ع

 أ وشو نكو سو تما تلو هيرب نيد نم مام ا تكلف ارك لم( ل

 0 الأسس عت | ىسو ازدزح ميلا تسرتف ةيمتلا ةيابجرل تمل اريلولازب دانا يعز

 ْ د مقفول ازاو املا دهوك لااا ةبايحانلاثث
 10 "لاتقل يتئلارسايبعزبا اوس نع هدايسأبو اينرل ايل! نبأ هاور
 ١ ل ماعلا اني رجس هسا نبا لال نكد اق لحاو سا عمو

 أدلت انطق رن يل موا لسا نيم دوم هيل

 1 مايطيلادفال اكان ماج نم تلا تكي عولطرمدلا قرلف اليم
 ظ ردا نا ع'اولامف هباع]يلا مجاني مم 0
 واع ناكل وسن كذم ةاتسأبو دي باص اصيح هياولاربرلف كمن
 ) 0 0 اهق ساور هيو اضرحا رهسلاز نموه زازا نانرط

 1 "حرر" كَ
 6 ١
 #الذكك 
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 اراذال اقملل مف رشسعتب مساورلا يه يذلا قرشا
 دارا نيلاءأه دو ىلاهد ملوقل عي كدام لاق لكأ نأ
 .امرللْئْم ءاكبردشا بد ايراب ام بشرنا رنزب أع هوانسإب
 رائاالها نأ توفيرا كوتش دام ندوب 0 باري ميا

 ظ انقو در سل اذأملا موهيتمالا 4 ةاكسأل  اصواءامازم وضياع
' 0 0 1 

 هداك رام اءاملا نم انيلعاوضيش ميلف درانلا لها ةيسا ترك او ب ةيذلا
230 



 مدين
 هيد

 بردا ناورم لسا كللملا ْ 70

 1 ا 0 ا

 ةؤيسإا اورق ف غ بارشلادز ؟ نمارس بورنو )
 ة30 تسلم بزار تيل زيلا هه اقامه مهاب

 3 ماع مايو «لقنل ينمو هنائفارزس نيروزملااريإ تفاكق لهناو ا
 00 00 0 حيتسا اريرصلاو 1 لاو

 2 نوطملإو ١ 0 طك لرسأو كو

 00 0 ايجابا مابايا
 عسل رش زوم هيد قيككةيازث ىلا

 .«ةفرصو رجراوجرم لا ذو*

 مابا نسا ءكررط مرضا نابل او تيوتا زرما الاسم و

 ١ يم رع انذار نونا تنمع بالو مس ةلكش يدان عاب

 : الشم 1 ومرسي اغبى يا ومش نوملااف لا ومب دطالرقتلاو مسافع

 .؟ اجلا عظسنار اا ايزل زماتوقلماو
 ! 0 5 ديس نفل اصصمل نيهعملاعف است نوجرالف تار“ لطو

 0 ملَمُد امتاكرتمايعلا صون ثوملااي 0 ٠

 906 اووف نك وا ' دله نورت هةن ةنك اره
 2 انلالهابو ثومالف دولح نك الهاي 1

9 

 ا

3 

 560 )بم ج يوي سم

 ل6
 بلح ىب

1 

| 

 د
 م

 ب

 0| ؟( كحل ب ( د 6

 ص

0 
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 5 21د

900 

 0 000 0 اىطقز اه 00

 ' 0 0 2 0 ظ تول 0 1 أح ]

 0 ا و

 90 0و هالي آن 0 و قرصو و قه

 ىرع بهزورهر الذ كاخر انا ل هابو ومزلب رلخت زكا لها 0 ذي طاش كومو كولا ديد را5 مة ايشا
 قلفتدذاو ىو هلوجت نانا نا نانلاو يزورتملا كك انه طويسسل لهنا



 تبدع _ددمدسع

 0 كيم جاني لالا ةسفؤم يوصف قاب ين
 ظ راو ةداتق نحر و رمل] عرش انكو ىيسلا ظف احا ةركذام ةلبؤدو اليجزسحا
 لت اعملو ربك لاو لمرعجسف ١ ةويكال اق ةويحاد توران لخلاف
 7 :ذةروصو ٌةوبحا ةلخو تامالادح ادعرمإل شبا روصو توملاولضي كلاو
 نا ةيضنكاو ةككاملاو يمد اشلا دلع ريتءل اوهؤاثلالوئلاو يالا اىلع
 ما سرعات اوررحا مامالا انماها ىلشو راسل بغزو ورا لاو

 راج انتم ابل كلانا نيتحالاو تال لعلا زعم ليما ظ
 أعاد تيم لل اليوط انامنرانلال هاا كك اصلا 7

 ظ يئاللاو مم مال لئاذإ ايس لد ا و اىا رو مداكبلا
 5 يس ما انوبصم عرج ًانيلع اورماهنش اك ]بز 0 راسا

 0 ا ا رهاماو رص يال هنو 1 0
 اك قرف زادكم اهبز اقو صيخيزم ماانزجحا انيلع
 يارا 1 يو راهم رانا انسي ملك

 0 رانل و طاكلا تو ةداتقلاكوردصلاو قيهشماو قلك
 لا |نع ةجامزب2 /رحأو قيهتبزادرببر 0 أوما مرد

 رس ومر وطقس وح وكيف ران ل الخال ال 3بريلجر الصم
 ضو از تري مس ااهبن تلسراولو دودالا ةئيمل م جوجو ريضتؤاح مدلا
 توفر متم ازذلبيزااةصلار كلف هي امزتليو ةدانق ن غن اياورلا

 ٠ رتوش نسنإلالا ةيملال معاق *ما وصاوطقن: ةعوازلاو ١
 - ندلاهزب بلقلا نايقسو رتل اظعناتعئقزرا 0ورلسواملا 5

 ْ بناهدر دوواد تناكو امصشارطالاو امر 2 وسلا نول نال
 ا هر لاشاو ماقلتي اكمل هين 5 0

 ا 3 دل عفشدل لبو ىسنوكبااكبلا موي يضرك 0000 2 م نس اداري الخ الع كزموينإ ]يذل
 : نلف ةراةواسا بازول ةراز قو اهوفرك ةرحواز اع 1

 ا اراوقبت لاقسال لصركلو طيكريلعسإإل هولا نغادردلا لإ
ٌْ 
 ا

2 

  هادولارباولاق تانيبفا ابكر كيان كن وا تولوئيو و 0
 0 ءاددلامار نولوقيفاك ايوعب [نولوقت] ل الضوإلا ندر املا ءاعرأمو
 | مارب اجا دو هاخر نينا تيشرت 1 نواس الاف كايرانيلع

 1 يعتبران در نولوقيث كر نهر يح حاالت مكر اوخد!؟نولوقبف اغيل
 انبوعش



 مايعتل نوللط انو انرعن اف اهيسانخرحاانير ئلا'مأم اك

 1 السرب يلا نا فيزز دف

 0 ادردلا ين راعافو :وثومو اهورم يزمرتل ارصرج]ب ولاو ةرسكعاور بد رلاو

 حر قام وهاب تاوعد_طرانلال اللا شاك نيإ رينجر ايازبا مدا

 0 ابر لوب ولويالف ساخن اههو ةرحاو لم ككيشلا
 هشاوعر أنا هّنأب كنان مرلعيربو ليس نيو هرنجإ ليو انيونذب انارة عاف نإ

لما نوهراو انومسو 1 درصز ابر عاقل ودول هب ك)رشبب ناو يروكارح 2
 

 م فْشالاط الاه ” ره سنه لكانت لاق انئشبولو ىريل تيرم ثنوئفونانا ااص

 او امل دوو لوسرلا ع بشت كنوخد بنع بيرق لجارلاةزحا انير نولوتي
 أبن يرلارع حاصر مت انحرحا نير نولوتد م لاوز وكلام لذ نموت |
 فكئانيرز نولوق 1 زد نم هيد ذنب اه كرمت و يرطغيرو لمعت

 درو كولا أن اك اير اماه انه خا لان 0 و

 و بوك يالذ لكك ةزرهشم كو لوول ثركتالو اهيوؤسحإ
 كر بام ك ئاماير أنل لها يزاناذااةر هب اساربع نع عاج ا نب |جرخحاو

4 0 1 

 0 مىيرهرازلا تقيصاقز اق ك امئايندلا

 ىابجوبانعمي| ءرىهو 00 قيدشاو رمد 0 ةيلكلأت ااةرج 1 1

 نيألاقو ننام 'لوتطل غن فلا رات كلاب امور 1

 تك

 ميسشب ص2 [ة دج ادحاف 0 59 ذوعبو مم كيف نانمؤلا

 يا 8ع الف ظني كنمؤملانمزهرلا
 ٠ انائآ انرخناف انجرح ؟اننزرانلا ف نولوفن كلاذرثود لاك كفرعام لوقف

 انرلف ممل تيل تلاد نارا ةزراكتالو اهييدوننحأ كلنا رن جل وقينه ن اف

 01 ا هلا ا 0 0 0 4

 الث دوت اواهيبجوسحم/ليواذا 2
 0. ةاصعاماو نر 0 .: 0 0

 كللاهزبرسا زعل لإ قيراط نمرمج مامدل 9-2 انانلإؤ اعرلا بارزا
 ا نانماي م ب هس نلايدانيل ميم ايبحن الاقرب :رلأ |هضونلا نع
 ليي جقلطنيف انهى رعد اذ بهذا ليسرإب لجو لكيذا



 ظ ' اذكرالز هنأف هبئتلا] وقوه اعبي لجو رح مهاولا عمر ناو
 ظ بايزوهنف كزاكم ترجو ف يربخأب ا ا

 وح ازاابحل اتنكام برابزوقيش يربساو ددلوقيف ليممرشيو نام هر
 راق كنمض ]الق دسار ولفاوبا يدبخاو هرزوقيف اهيلا رن ناهس

 لاقل لعسإ وصرنا لوسر نا ةريره ىلإ نع فيعضصر |”. داب ىزم قل او
غاخ اهوعح !احورع :درلأل اذ (يحايص تشيب انل الحر نوم ئيلحر نإ ظ

 ا اع

 ايقلتف ادمنت نا كك جير او انمحرتل كلاز انا ضولاقاكحايص[وت يول وز
 ار ةرزلع لمص, فاتدم اقلب ناتلطنيت ل اقر انل نم

 ' ول يول قاوم 0 تاع هسنولب ولالا مويبو دو ازا
 ١ توقيف يصر: 2 0 دل ال وقيت كارد اصلا اي

 أ 0 لاقنرا ةعرد | ويمر 0 در ل مج !إهو ارك بنرلا

 ظ 0 0 هيلع هاو كوبل (لغوش أ نع
 بر يا لوبد 0 نق دودالف

 5 اتالم اهل راس 0 ا
 ظ كولي رانلل هان يام (اونزكو لامت هبي دولا لو ولع بازعلا اون بلت
 يرسل نزولا زعع أ بيز نمش عك يدس عشار انفال

انهو كيمومل أنا ىلاون ل 3ءلاةراشالاو تاييلابإةنارسل | ىب
 ظ ا 

 نيرا مازن 0

 0 ا ا م 1 يف. ئيانصا لان عبو

 تي 00 ايريوهو الاّرع اسبركا بحاصرعو 1

 بانل مؤسس كس راس دوضوالا:ءاسرانلا بح اصرخ ابو

 ص ا ريناب انك د دس ىع ةزرنابانسحال انو
 00 0 لا نوف اوقوزوذ ىلع يصر الوسر
 7 0 ماهو 'ساصرط لكو زع س مهضوم

 م اراذاله تاس ان تل ره اقو محا لل اكو
 امرلاوف قلع نفالع اهيلعبدأ عطب مب از وذا عوواوناراثلالهتلو هترصإ
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 اؤو تلث فو
 :اونز عار عاونإم
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 0 با اونآو 5

 2 1 ا ا 5 0
 فكة رمدالا

 . ةقطارافل هلع لاو لولغالاو دوت دا د عسل
 0 و ا يرو ع

1 

 3و بوسع

 ا دئدؤر 100

 دال, ف قرستل م هوو عرش مبلغ تيربإ !انهؤر دال الو عاطقلا كلي
 ٠ لئادل)هاتيذو يجناناد بلع رجب اح

 ءاراوملارا ار ب فاصوا 0

 كلان ملا تاسيس 00 رأت اهلبب ل 50 06
 ءاغمب ميث و ره 2 و ةرشو هزه ىد !ك 2

 1 هلا ا 5 ا 7 1 اورانا و 2 5 2
 ا ل اماو :ئالارست لاكن 1.

ا 20 ها تما ب ابار 2 5
 

 كاران ادراة ناس دس لس 0 5 3 اقدر

اهضام هوَررك ا *قلخردو برحرت اور لاق ٌءاد 0سم الها بأ قلخو قلأكا 2
 

 ارح اهدا رراثلا 0 0 0 1 دبا هيو ابوشي الو ناينشيإلو ام) قلك ؤلخررلا

 نهاره * همجو ألا كلاه تلك جي عرس لون ا لدم 2-8 4

 ا و ثلا كلوا وألا هيلعانام 0 11
 ل1 فالخرا درا ال اينما قام اهدالا مد 0 3

 نا بوف دحأداه 2 لا 0 2 5

 وعصر ىر”لوذ وهو | هارولح مرحو وثمل اوه ف ا 1
 1 اوف هسبيلو يمر بأم مآ 013

 ا لاف بم, .وحاصو هي 0 ا 5 0 5
 ا 2

 باك نمثاي ثالث ةيورج ترتكز وهل بعصير ةبحراضرعة سناب انك ل لإ 31
 لامن رلازع ذل وتب هود رت اراباكأ رن ايتن الوتب 04 5

 يل يسارع دويل كر عاب] هو هوزعربلا لوو ريب نول وّودرقو ز ازد نم هل 5 1

 يا ا دال ناقل تاكل 0 0 2-2
 كلان ءاك هير طع لعبا زسص لوسرلاناررطضالا! للعب اموبو عا 1
ل ترك يف وابباى نيه ابإزمو كيتول راهجو ع ,3 17

 1 مد رلا را اعبشاا

 كم 27 5 هاف اكب سداد عل ذاوبسالع لي لازال نوني ضياؤن يم: لدساوه 2 ١
 5-2 يف

 4-5-5 ب85: عشدتّع



 || ١ يلا دار نادال نادم
 ١ اوت ى كلير ءأشام اهالا هلوث بدو نهب قاننالو ع 70

 ا ا ب نو نول خويه نا نمنوعرج يزل فوه ناعما اذ ءا هد 1
م غكم ةرمال ضرالاو تاوعساتمارامةنبلا ل نور

 ا 0س ]و ءا اقر ةرانلا ن

 ا تراس انا 0 د ظ

 ا كوك نارزف هالاوضو ىاثلا وءرلؤه وو كاسم قصت موف نحاول ظ

 2ايام ؛انشتمالاو وه نيروكادملا ايرصيصخقلاو ايوا العسل جرعوف و 0
 ١

 ١ 3: فقولاف ةنعاؤ اونو )شرح عيجإلا ةئيشملا هزث نا نيردريتلنيزح ئم
 : ,يلاقت برق هاثتسا» انئتساوهرتو تلاذو ىرد | صيصخ ةيدلاو ىفسدلف ازوو

 ١ لرجل الاد كلا ريع را ذاال اككييرص المهاد لونين
د ] نك امبس تشين ترمل ايزح اةعوكلا 0

 1 ش سر كاوه امومو هام و

 زال ارمدسا ءاشام لو دهزخةمااداويوارلا وعمو كلاذؤ الا وعملا ناك

 ظ هداولاو نكلونعمي هربييسو أذل لوف انه رمرالاو ثومسل ماقز ةروولع

 ا روجتم لاذ نازلي ما د امابت نذل ناشالاذلا ديل لوفي كا

 0 ملوش تسال صودو : و ؟روول ثلخال ل أقتسا ناللا ةيردولابحاازهو
 ياتششاهالا لوح ىرأ انس وقيل ينال بد خام
 ا يرحارقؤ تلاقو هيلع ةدابزل انه تنشاهملكو | تقدس أو يوس
 6 يب و م نعم ساينحا ةدموهاف اءانشتسالا

 0007 ير جرار هنا نعاس بط لذ إلا وولخ يو ةلكئ ار ااورعصنن |

 ىف مدولخزع ناعتنوه ال اقيدااهر ريو لاررلانم كاوا
 زول داير زم تدو ل واننن كلاذو اهم اؤدوكا] ن اءاشيب باتفوالا ثيو
 0 ةرمرانلاو :نوكو طاوعل لح مايل ةائفوفوو

 7 د انين نمرلاهانذ , زر نأ لوش اذكو دوذجيراغءاطعامضرل 0
 تاوووه 0 اهنساور الا ءاناماو كلازرت ها اداباكأ لوقو ظ

 ةيعازب مالسالا لاق نيعباتلا نعؤورعم كلا عازل او ل اوئاسلان هش
 0 0 اوف ارعبس كلا 1 ني ف0 ْ

 كدمياباها نال اثلا ةلزتعملاو جراوعالوذاؤه ' ١
 راهو متهما 7 00 عا



 ترق ثا'إ (أي انقل زلت ةيئلالا سمكا وديع ف دصدالرع |
 0 00 فرصن الرويولاَق 0
 ١ هناي يعاجسإ رح زوناو كلافوعرعوترن ا عمم نيس دعزداتن ولقب هيد
 الأ 9 ءرطا_ل طنش دال الا ناك ردو دعيول قاض اى

 نيانرك حك اديعولاهو ؟رحورع 0
 ١ نك ايم هيض ةزلولع ااراراولسر ناو
 1 نات ىلك مل اربع دو ا ورز انان جميد

 1 نا اوشن كال كلاذو رهطرنو زعزماب انعّؤست

 7 0 وبحر مدور تشو ىلا هذ نوب ذمياباه انا ثااثلا
 نسما اهنرلوكو ميبٍمك ل "لدي نإرقلاو دوما لوق اهو ورح
 ْ يع انوغينو امم وج لوني نهاوق مارا نالا ةدوروماماياألاراثلا
 ظ راتني باكل او قزلا عم نعمالسنإا و٠ اح بزمرحا هد نيلابااح
 7 امودج امو لاجل ربعنا ىتا( ا لوقي نهلوق ىسانا هناي

 0 اب//ىماسلا راملاو ةنجأ الو ميشو إل فاذعو زاب
 ١ بق انهو اثنوحالون ؟ خد دلاراجن وريصل ريصلو اء أرح هاله تاروت

 رائلاوتن وا اهأل تراوح عانتماللرط ةلرتحل راد ماما 0
 ظ اراب اررلاخو ابار انفي لب ل وياي لوق عباسلا مكانهزا اوس

 (السزلاو شل اف اهازع لو زيو قضت ياه دما لمجةنانلاقو و

 قو 0 ةريرش ل19 3 11 مم نه] ةئرقو
 تي ليج

 0 را تلاذع ناكل لع ا اذرانلا لها شيلو
 0 ل ا

 . ”كمرق هسا نيا ىلإ لش نال ادو يرغزول

 1 مرا 0 ردا او ا ل

 / ازهألو اوزحررا ف يذ | © ههيجو ردد م 1
 ْ غاضبا كار رج سإ زهيد ل اةءالؤهو هالؤه هاتلياهوراتلازهاو
 ! 00 ا
 سل اانم 0 0 3 ا

|| 5 1 0 



 ا

 ذعار سلاف مقل طي غمبرحاداو هينأرتلا صوفملاوةنونملا كيراسالااب ديبتولو
 تدعتم احر ظني مشللاز تو ثم ومس لاضياو امزح ةنمعمسس ل ورقازع ٠

 ناو ىفر باطخحازبا عزا نسل لي ور خزم ممسصو فيكم تشاو كا و
 مف اطل ىلاو ةوالعلا ماعلا يزالمو قو رقو يذانتساو صش كلان مرعلال اءزف'

١ 
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 ا

 ثراه ع سرر . سلك نخو زمالسلا اياها !قام ا را .

 ل هرزمكاميضاوتبلول مر او نيدحوملاران ىه يتلارراطتلار ان ىغ ىيرزوان ]
 نر مب دنىعئالايزاف نيرهاكلارازاماو ريت نوحي مود كداذ زعم) ناك اع

 روس هداع اعمر لو مرار وسمو ىساراز ناعص | لا لان ساذهر ظاالار اش(
 لواط نان اسس. رو اص :هلارف نور م ىراو برعلا
 ,و تس نيذلاراذ يعزاففرارلا هنهزطو اذ اسرلائ ب هرلا , ار نهاو رزحر ارو
 ول حالعصاو نشا برج اومالكل الق ةذللاف يقسو رود الوحم ىل
 وص ولالكلا عماوحز موهو هيج بانتجاو ءمازاثنماو تلا نع سارع العد

 تانتجاورومواهلكك دماج زكى فاهمه ناو يوتملاناذ لتي, باكا لص
 موو شالككدو ,مويالذ ها عاطبذا رتش تر ورتم](لعوصو روز م
 وهن ]كبج هز | ةزحألا و اينرلا يريج لش نمو ناكدالاررؤب كمال
 لسرتلابر ماو الحا نيزك ا رهز اقف يوتتنلانعرج اسرق هيوم ءامزك
 «تيرحام در يوتتلا زير هلا بجز بارع زاقو ليج دارتسالاوليلقل!متءاتولاو
لاش ءلارياللاساو ومال يضو رجل ارييحوبو كلا ةرهن قزراو ههارم و اورارإو

 
 ل ٠ 9 ار ١

 باو وكيف نها اونوا ندزل اانيصورتلويلاون لوك يهود د رحدلاوعىلوالل
 تاروت لوف ىلمتلاو ةذوعطاو ظكاب لاذ ساريبمم نقلا وفكر و رز | اوّقَلاَن ا

 بولا ةرامص دانك يريمدلا لاهو نوح دزلاو اوتمن !ندزلا ودمسا
 طز اوفا تونس مهن دزلاو اول انييذلا هسا نادل وف بويهالمالوا ةوضااو
 ردا مبلل ل جر اجو هيرساماماولعفاوززء اطل ااونسحاو هعيش اماوكرتاو
 دابجباان كيلعو رجزكوامجانراو هائوقّتن كاع ام ىصوارل لاء :لىريلع

 مىسإوف كنركدو ضرالاف كلرون هن اف رسارك زب كيلعو يرسم ا ةيبابهر باف
 |ةاودجي ااوعسو ناطبشمل ب لنعت كاذب كئاؤريزجالا كنان ثري او

 بتم از و يضمودج يأ سم هيعرفارصر ليل ابلطو ادصو يمم او

 , مههاووعتت هر _.موا||هم مصودوصو ا تسلح اقو كرما شبح ار وجوو)

 زول

 وير بسكا

 ...دهاو بابل نه ىف ثيراحالا زم ءاجام زك ل وكن انكول ]او هند نوجش



 هلب ودا نيش نيقيلاو تكريما دهاغلبو قا لاماقنز اوراصّةح هنع ةانءام
 ١ علا هانممو يوتا وص 0 انلاانهو بارتسريعزماوركسو بارا
 ةاضع قمت لثلاونو ذاك ناكأم ا
 كردركيا لاك م دو ب دتس مناف لوف عي او مويا انائونو

 لادسو هاشللو نيكل )صم ةبق ةارملاو يكول اا نينو هديب يل نم
 راق كلما الفرق د اعرلا اصدر ئع يع أر رشف ىمرته دار 2ااوب
 فلو هدلازت وادري ريق |رلا رمالع يرىملا نون اوذراقو ابيقر هيلحزا أذا

 توب او تاعاطلالا دل رك !عرا ايرابرشملاراقو سداؤصاميذصيو 0
 ١ انعم: فناتك انرطلا كيد ون ةضاطاو دوماعلا نعال دعس
 نك يتذنو مود نيحوز ارد, يذل أىلاعتر اق نيرهاجل نع تاه اج اويهشت
 0 ةي تمام ناوماناف تدوبعاامائملار ايتعابريفإرملا فداردو
 ا ةيبوبرل اناا فانا الحاوي الناتو هّنع

 أو رششاو ماراعهقراعن ال

 يالوملازهيلاق هوناسس ناو !بعانأ تلق فول امس ناف
 ةئاذل ا[ صاوهو زاالعشلا!هراهتشآلاو لافتشالادلرت هةر وبعلا رنج ال اة
 0 ارايعو لامتءلوف بولقلا ةرامطز ىريمرلاراقو يريششل اةلاسر قا 0

 وابو تام مرالاو تِإ روسو نكن تاي اذوهضرال لع وشي 2

 ا.وسسلا ؤاصوأب ايلا زعؤمصرؤ دول وبلا نوصؤضحا احا صاوخ ام و
 ناي دابع هانعبزيذو انوهرمرالا ل سزوشب نزلا مصنمترلادابتصاوحو زال نوم
 قاس تطل ضر عطوذلال فاسوالا نه م/ نيد نذل مصرح ”نمحرل ا ذر 0

 مالس مىرقلا همالك عيسي سيل عيد رولا لسيد د نوفلدو نك | ىجب

 وى مديصاع يلع مالس بابن زها زول 37 الهاو معنا برز مالوق

 ظ 1000 7 ِ رسم وضاوتو قورب ي ااذوهزمرالالعنوشي يذل رارلا
 نلو ضرالا زيزل كن ااجمضرالاو شالو يلام لاق 2 تنأف

 0 ديل ام اعلب زاوضرال قرح ناز رئت الك ناف فعصاولق

 0 اا لاذ هزم نهار اع وصرخ اراد الاسس
 ظ 0 ب يوتقمل ارهاب اوو/رلانرلاشل ارو مهشساركرككلا و

 ابل فلكر صو ضو اءطووجاو ملكوت ميلك رعيضااربو دافعيلعو

 م م . ماسر لاو هللا وح
 0 ةزداف

 2- 6 4- هجاطع سس وج سس و تن وجب هنا سب وو وع با ويس بوو جينر ور يس 0

 ريل ةوصرنر وعلا اف لوزن



 و اجكاو م 7_0 1 م زواو مر عمق احلا ورعب سكر لاو ااا

 لمعلا نقعفلا زمد الؤوحو دصقلا فرصو دعولاب ءاؤولاو لحنا ةعص ناكر الوبر ١

 كلوصحاهرودحود وايمامتدر ومالا )اكن زحرد رهامتسالا نمؤمالا وصولا ا

 لوز غسالات ةرمجر او هبهس ءاضيزلاجؤ امس ن ككل نهو اهماظنو تايم ٠

 يور جر ةماقسال ففانسل رس نق ةدصع هاولس سولو ارق
 وشنال نا ةياربلا لها زنءافتسا ةرامن ضرياهملا بارإذ اقتسالا نراعملاىجرا اك

 ةفقور مما زاصرعضدال ناطر اسولالهارماَقَّمساةرامانموةزرّلماعم ٠

 ىلعاواؤاتسالا لاق هبجت يل صاوهل طارت النازئياهل ال هارئ اة ساةرادانمو
 موتفسلااةرماقتسال اع ةماّدالاىموتمسلا اهلوا جدا دم تالث اب ةماقتسالا تاقرلا .

 واهس ميفااسر اول ةنيزلا ناىناعد ,ءاوقىومو قدرصلالاقو رارسال ينزع ا
 لق 'ةأجأم رع طرح ذي صلال وقف باعت ناعؤراوخوربر ارجل اجور
 ناطعتي ازادو دويرلاطرشدمايقلاو لبو داتا لطولرن لعل جر خ]وقو دحر 1

 ”اطالئاَوسالا بحاص نك احزوجلا ل عاوب ازإقو هدد ل ملا دا زهد العاوهاقتسا
 مرمجنلافو ةماقتسالااب كبلاطي كدرو ةماركلا بلطو زكرذ*كاسهن نأذ ةماركلا
 .٠ روعطقوا ررثو اوفرغتس اور لوب خول اريل او رئلطل ل عردوارك لوح هاتمسسالا
 . ءاصرلالا :!!ذايورابجا ةزايعل ليللاابرهسلاوراهسلااب موصلاو ىر اقوا
 رانا نروفاج دن يو مدل رز الع كو نيو رار ادحاول
 لم دايلي ااب نيب حونسم دادولاس اك ارايح يراكسمر



 ظ مح
 8 كج

 7 0 تا اههيهس تاو وز,
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 5١ تا هلو ناكم لكم عئاطوملا ةي

رهرلاو ؛امنئماهضدبالو نع لاقو عافتراؤالانوكلالؤ ديبعوبا ]دو عم
 ١ رهو

 07 راو



 ار ووش عنو ضالة نال ضم رمش رالا2ومب دبش ضار اممهزنو ضايرلاةنز رث الركؤلا اب ١
 ةاهرارز رالاكانع ةرمضلا بايرن نأكه خر 3 او ضابرلا صوو مجاشكلاف

 «رضابرلالءاجسلاثمزلقن هنكيز يال موج ثيرعابو © ةيطعبأ لاو
 رسامه وسابانلا ودل اربع عم ل

 1 تنافشو لئن 21 م/م م ةيشهرضاررلا تسب
 فل اوعي نيراندلا بنارخ اصلا اغمق مشا

 2 تلد أد دام نب ني 11 الوادح ميشاضاخا

 3 انما لازال لظانلا راما رضأ ايه 0 صضابرلا ةنيزمهزلاز كايرو
 2 امجعركان رماد عسا سرف لو م0 اددباىل ا ملام مل
 مامات, ا/انرق؛ ةنمق امس ى اسف ني الرتباه انبولاناخا ئاوطماضعاو
 ' تلسملااهييطو نورعملا اوسع كلاب سو يا واهسنز يا
 نهى رررلا ئموتنا ةراجادابصخ ا ومال اذيزاقو وصخ اراذصرهرملا اب اسصاو
 عا رحرما لوسر ايانلقرا,نعسائضر ةردرهو ا نعرج مامالا جرخآ وللا

10 
 ةيابشومنالو هيارت ىلإ ال اوي الرا كو س ال ري نم ن امهر | اء
 ليها )وسر لكس رقم طز ا 0 ابيع

 الو هيي سال سائيال عبو توميالوكإ تنك اضرب نم 5 اكريلك منو
 ا تهز نه ةنبلو ا م 0

 رالائلسبارطالمو ماو ٠ نأ دعا ايما ذو تالا ولؤلااهءاصحو رفز كاسم
 0 ا امل ص لدا اوان
 اه اا أ برس + ىأ برجألا اطالع ل بالا ثيرحلا

 اذاوؤلؤللازبانج 0 0 اوسر نا شرير ذ ذولا
 ير زملاريورس ىلإ نعام ف و 2. اوملا ثيرحزم ءاطفوهو كسملااب,ارت
 ا هج ارا نعش اه ند لادم ,لكد )صرنا لوسيز نا
 ضراوخالامتبرت ف تاهص ثالث هر قرص ير الصد ادور لافذ صلاخ
 ثررع لاو كسل نيشوملا ةنوصشم اهب دود نال | طلسلا نمزففاط تبهذو امسب
 ضار ضامي وَ وب نادلاو همر اص ئاناذذ ضخ نم بالا كوز |ارهرحا ندر درزحا نييسم] مكون ”رااو ها سملااب/ ان نايس نب تيدا



 ابطاهائو ةبيط اهشرن تراك ئاعل اطالملا كلا ابطال حالا
 يل دارا بط او) ةرحر مسا
 شالا وكام سح نمار هو كعارل ار ايتعاب سم نوللار اتعاب
 ينكح ةصأ ا دزول ب ضدئزلاو اصلازبكاوهد ىليررا ارارمسب شمت كلذ
 نون بدايبلاو 1و نوللااف ل1 ارا رتو مصق 0 :نجاصر رهانات سدوولو
 صرا ةريرشرلا ثيدرحزم اشر ىف! نبا عيرحآو كنملا ئاررْعارلاو ٌةْضْعلا
 اضن انا نكل تلا: ماحارف : م ا 0

 2 دوكر ىتيدمهرخاو شاذ 00

 2 25 3 دراروو هدرز تك ةربح
 ] 00 ءابصحور ول االس الاو ا بهار ند ةنبلو هرش
 1 4 طور لغارصمسالوسر لاثلاق ريمس إن سؤ تلاود|جرنحات تالا 01

 لعجو هضم ةْنبلو بهز نم ة نبل اهوانبو هديب نعت ان
 1 ياو دولكةل ارش 0 المار ارذو ةذالاذل_لايطالم

 ”ثلا نعاضيا2رتحاو كولمل ال زنم وك ينوط ةكلالملا تنس
 1 واط اليوجا دسار ىلق كلكماو وسلة

 0 ىاعؤزمد (نيارا5 ناشعامصرمأ ناو اضين ٠ ةرمر نهابز,ا 1
 ا تر بو نر تبهزلا نيتس مرا اوم ناكناذ بهزا نأيقعلاع او
 ظ لا 1 رمزوسلا يو ملارتا اورو لوطو نيتنجيالعاب ربحا نا
 اودآلا "”قراتسوو بابل انيتحونمم ا نورلاو كا

 ظ

0 
 - هاء ةز نك اوزمل 0
 ا دياز نم زمر هاو ا د ابحةدلصلاو ىراث اوءاجوانيلائم
 ظ را هيراطلاوو رانا بحاهش الا عما فز ةاقو

 ا رضوي ككاو لولا 1 هرهتدرعؤ ءاصرؤوو بابملاوهوؤلؤللا

 انوكدا تم ناقل بك ناتي ارا عل ايهزنملامو ةئلارحهو

 نونو نعااطايوصو يال الثا بخوننلااهيد لير ائابح
 ظ ا 0 00 املارعماكاررتس إو لقوف نيل اق ةةييدعإب بف



 0000 ا ما ف ري ع ----

 5 دفا ا 4 ب - _- د يا

 هل 0 قكئاالئابعاو بتاوأ نموت تنم لال هلك
 |انذ امئاروانمىاامثم ا

ات لما ٌفورعلا تاكل اهومو ناكر د 7
 لة 

 ثلملاهنال كما اب صنحو هسشنف ةنمبل ناكر مج ليان

 يصاشاال بيبحتسا اذ رورولا لب ىْسيشاو , ةؤازؤلانلم نانرثملا

 ةةحاحو ا هقرطمرد سو هناك ناحىرلات ضو نا]وثي ناكر فو ناكرلا

 م مالذلافلاوسإسالسوا مايكاق اوطاوا هفرؤم

 نا 0 فاطع ني هدو 7 نسح ل

 اايح اناث فهد م فاصواب ابعرتو ة 3
 روالح مزاعم اه ةتجارم 00 7 و رقاق اهنركو 0

 مور ةبرصسال اوسرراقلاق 0 ريتا حينا رح همك
 فاعلا دهاجتلاو نس ئيرحازه) اذ يه :ءابق سوال ةرجتةنجاآم

 دمصحردرو ولوأ ابرانف او ٌقروو بهز اهراعت يا كرما ارنو ف يرو ند

 ل او توذابو
 اوفراسسعل و وو البا رن 223زول اىوصصم

 فككرحاو راق 3 0 يق! 0 7
 [ئغ 2001110 از سابعا اقرافل نموت

 ملوذىؤلئاهلاقو دل ا رول 0 ارزنالو 0 انقز اًزادعاق من
 ا ا 0 الرماة
 ُث أوديرل 0 اذارس بع

 او رخو اما. "وا رانسيهف ةنبار ارو
 اعبتكا نم رع تانك ,ونزكو اربطلاو و م
 200157 دارس ا طرش عوفي يف!زعرز سملارب اوز يو يرنحا
 00 ارا ايءلانو رفا: ايناربع# ةرجارام نم هدوزو ئتنلك
 0 او ىلا ا نم ًاضايدش الراو الغلا لاشا

 3 نيارتتتالدلا لاق رتياهسل ايفر ارلاقلختو 0 التقت اناللَق تيمعس انام ةدازمةدحأو انجب لالش له تناكو نترك جةساوةنركا نم 3 مدر ورموز اب ةفورح ههورخ] الق نمد مللت قا ممل الفلاو ىع ظ



 يأ ريديساباقي اجلا نثل كئازب ترمس ةركا هللا هلل اسنانك رن ولعبلا

 - ولعو قمنلاو بسلاو رقلازميونلا 3 00 2 :ًالرلاو اور
 ظ هالو نكاسر اف :رباجز عل ابا نيدرل لا _ىش ذو احلا 4 اورالائراحز يونا كلاو
 ظ راكم ن١ نجار ماسه رئعتف 2ى 0 اوسر منع زاريلخلا
 ويلا ةءيصوسال بوكا ىلإ مل لاق ةالصلا ئدالذ
 ارا 0 ةرهزل أن م و ايو نيل لك تنصر هر الاف هعنش نك

 هسه ور ١ 0
 2 ةرمكلا بيرلو ىف 00 0 ل

 | هوقو صرف ريف وجر الئزرو
 ظ

 0 هرحو ةرصح ةرملسراو ند مط
 ظ 0 نورس او همها لوس ادراة. ا

 ظ ررسؤ ىلا باعص 0 1
 يلتلاتو ذ م يع هدا نكد أفو بوكسمدامو در دور لطو دوت دول ظد

 اعيرافم اوفؤانص |اماو ةسسااننا

 و نايروز كو: اناعبد لاكو نمئلاوهو ن قو 5100 أوز

 ا 30 ابعزدأ لات هند كوش الذ عزنو عطف 1 2 و عغعذملا

 ًارذ يزلأ روبل ريتا ةوضحرتم ورع ايسر ل وتس لكن أاعب زويد :
 رمز 0 مو
 1 0 01 لاو هيلع 70 2

 | 1 هروجأوأر وعل صلا اكو اسماك اوس

 تفولاتعيد] ١ انبلارك موه لاوأ 0 هللا ءارلعل

 يا 00 2 م
 نيكل اريسن 0 ١ نا امال الصدم را زهت همازف 1

 ظ 7 در ناورقاذ !مطقتالماع ناد
 لا ةنجيف ايوطناالو اعّرتام ا 1 8

 ظ 2 طم بكر فذ 1 0
 ا كلن كرش ةنج ساحر لسوم ب دحاوبإ اركزبو

 | 07 طرطوس وبلا اد ترعتنججو يؤط وجو ةءهيلاو يعيد تلات.
001 

 الا

 1 ناتاماوو

1 
١ 



 اهساهيموالا الو فات ساولغال اوداوسلا ال اهنساهشوالا ةرهز الوانول لجوزع
 مق زكيا ع+ لاي هيلع ةمارظنامْسة قرو لك إ ل سلاور وذاك اني عابا صن معبتي

 نم ةنجارانمانقزر يذهاا زهور خالاقو هنوفرعباب ماشنم هباؤناو اشرلإو لبق نمانةزر يزلاانهديز ند ار افو هب ههبشامرهاجلاق له نم انق زر يذل !ازهاولاق اهيلاورظرالف ةرجإؤ قظلاباونو ام, !سابعربانعيرسلا يسن: ةد نالوق هند )بف ةسجمأو لبق نمانقزر يذالاازهو ارامل اوركاوملانم ةراطنو مهست يات نم انفزر لانهم تف ايش باغ لش ررانيزر لانها اقر 9 ىلاعلرلوقاماو ريم عامهنم رمؤم زرار ىفو مصال الاف ممستلا ةاون|ب اهزماوقزر
 تؤم ما ردز ندا نحر لاررس )اقو دم امل دنولا ب ءاشتعر هاج اقر عطل وللا هيشهسل# يارلاو نوللاؤ ابر اشتم سابع الاقو لئاقلاو قفاوتملاهياشتنملااب ٠ ٠ ' رالانازهرعو اهنمل زربواهس منيب ايدلاراث ناو هضلزر الارايحةداتةلافولذد هيرب ك لاذ ناو ءضعب نول قرتسب فيكأينرلا راهن ل اورث ملا هشل ةرال اكرايجزسحما لاق ابراشتم هياؤئاو ءلوقاماورعطلاو نولا!فاضعبءضعب هاشم هترشسل ا زه)
 .. لبشر ما: ةرر يزلاارهةذجاؤ اولاد نامرلا ابن امرلاو جاتّسلااب جاتلاايدرل اذ اوداكأك

 ريش اوتلا از هردرجنداراتخاورعطلاو هإتموهر سلو هنوذب ايءاشتم هيازذاو
 نم ةرطخلا وزمن اييرلإ زوز سمو رض ؤكنوصملارسلاو يزوج ندالاق نمو

 ا ل اي م ول

 ١ هدمت ملا ة رف ١ ئزلا نكار رمالك د ىنايو باع م وعاذؤمو يؤم كو باو نَا
 » 8 5 ا لا ما ىلهت

 قزراابوكيجاوناو يرغب اهراع داش ةنجناؤ هيف يالتحمانة زر يالانهك و
 دوسأ نمو رحارثوو نمربا ثمر هارجلا تاو ةبلصلار اخ الازم عفنوشو ناجملاو ئلؤلاّمعرطرلا ؤنوللاو يلاقتسا تلو ا تمل هارو ايدك يزلاوهذ اذشلاو نقش رجول فان نمي دمرت الك ركاز علجامت:لكا كاني مسا ررور ازا نيّهمل عن ايؤن وهو ةدرغملاماللا ذو ةلسفلا ءاكنمب ةلح عج اهراجتاقارواياايقاروا نول داع قاتجوايدااضم هضم هلا
 نعزربتها ]وسر ايلاقترح اماقفربدو تبرح ا ا 86 0 دل اع يل عار يالا فير عنب ارد ادبع يرحم دما دح ماما حن !راصبالا يوزع ريالا دراجلاور اهشسدلا نيدذا ماو امهسسب كرفلاو راج ايف نانوكيتايندلاو اماورجشلاو نانئاوارهييا لاو لوقو ااهتوطر شنو رلاغاارصرلا يون وشو قسزلارفعناعملا نيل رساكاز افرعتسا رج ىف تبني بداح طهزحو لاق
 هيا وير ايلا مو موقلإ صعد ل مصو !|يسشب ميستتو | اًماخولع ءألهاب اَتن
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 0 نايت نهوناسلازيالاقز مثلك, ل عرسال صوب كسي املاعإ اب ل هاجم نوكمضي
 ا نزلا جم 5 ترمخرلث يلام وتشر اللاق سا لوسرأي نوماهلاق ةنجازها
  ةمزلورربلا ا ا نولخرب ةرمز لوا اطرشإع هرائسأو
 ١ نيعلاروكانمز نسوز 7 اىسلاو يرد بوكر ح نولولع ةزئاثلا
 ا ةيط اف رمحألا بارشلا يري هل هرو نمارقوسأ يرد ةماؤما فز

 مساعلاةهنا ماكر ل صا لوسر نع ةماماول عايل نباءرخأو اضيبلا
 0 ى 0 00 90 رطل اري قلنا الا ةنيكالريرحأ ند
 قناة ءدوس اناشنْناو ريمان و هونفحا اش نادر اءاشي ناو ضسا
 يري نق ناملا هناك نيم [ة باهر سابسزبا ]اكو نسحا اوقراَو
 تب ن دال اولا ةجتء عبس قعمقلناذ اروصخيسربلا تررخ اًووسكساو
 نشف ]كحد :رث ةرجس اهيدولول ةزجبإو نمؤملارار ةربرهوب الاقّو تراوائوبحزت
 هر رولا وؤلولالب وطن تس ةطح يعملو ةنابسسلا ىلا اشاو هيعصاباحرلا
 ١ 57 او مهمل سبل ةنجال شهار ان نمادرش ْناول تعي لاف“
 0 0 ا ديس نعيم نبا عزحأ ور هاصبانا.ح

 0 ريوصلا عماج اد اماقا نم عر دل هاب اين ةنيس رم ام قيس نجم ف ةرج

 ا داو هحور ماهم و م اددردلاوسرغ.هنجيإو رج يول سابا عريسا

 نقيه ارهاود ال عتلرهتمر ايلاو يك تننن ةنجئاروس ارو نم يزنلازراضعا
 ميول زاضعا ناو ةحورزه اهي 21 ةربب سدا | عسر يروط ساي أنبا ة رك
 0 لمد رعلع ايؤط نالغ ثيراحالات لرو ةنيياروسءارو

 2 الذ بيمن ول ضاراص وأم ةرج يعل يفو ةنحارس ايؤطترامنلا و
 ىلا غاونالن مون نصت نازجلا اوناويمجوت اجوساازعو مينااراداواو ءابلاتلتنا

 دولا تانجو نطابلاور رهاطظلاع مجاز كلانوعو ءو بنور شملاواوكا نامي
 أرالخإد اكس 0 ماو دوهو رخو جرو 7
 52 او هيماذان اكملا!براخأو 0 او هانا راو

 ٍ 0 ار م ىتورو لابؤرطخيايرلذو دساتير 1
 1 السار اد ابا هنع ئنعطيال اراه ان الر لا ةينجننيعسو ىغانيزكيازم

 59 394 :وركمو ةفإ هيليلكنم ةمالسلار ارابرال كلاب ثيعسومالسلارارعرل وى

  ىوروتو مالساهنجمدتيعو الها طسوأ لس يزال تا ناعم وك
 | 0 ك:اقبلاماو اودوشو ىلحيارإ ا ةمجور يفتل اننوموم يار
 الا و هرقتسااو ةيلاراصو ناي! اوفدااذا ىوواب يوانم] عمر ا

١٠١ 



 ١٠نادنرلابىدأ دقو اأو ولا
 2 قايركا اي تاشلو بيوتي

 0 ل 0 كيس 0

 هلى بانج ى الرع تا تعم ه:تارايشأ]

0 0س ةىنونلا قديرصب هوما لاق قنا: لعل ما ئوم نه 4
 

  فقرزئر ىلع ىماتم ى اقثمسارلاهرورسلاو ذوب ةرانشملاو ةفاكمالا ربك

 رومأه نازي ةرمطنلارمابرل از عمر هارسا 4 اوه .ردطتالا فرترلااذ ناسحيرئبعورشمتخ

 رو نر م2 منر منو ةزمسو مدر اجرا او ةيبار ئوطق نيب رطملاةرهازل الف اهناو
 ؛ةهوصوفم ةروتسم ىلا ارذو ةحوجرمررسو ناسحتن ا اوبحو نادلووروحو
 موشي يح بصل ارد كو سيصدر طا انن نيازسح نيمااردب الدلال

 هشادا 5 م هل لرش ذيج زم /, نسحا

 هينا رياض اسال مزمل اي دااهيلهاناذا

 هيضار ةييصرو سات انسحاب واهي مرمعوجد
 راس 537-0 ميلر جرم زارلولاور وا

 هبراجريعا سك واهو ةعوفرمرؤوكار رس مل
 هّئاصلاارءاوكأ ةعوضوم اسمه ارز اهينو ةنوطس

 هبجحانلا؛ اةقرما الوحم وب. ادعاضولخرت قالهتجاف ظ

 لا اص ظ اقص ةدعولااهن سادمحر انمار انما لهما همركو ميم هنو نردد انلعج ظ

 تللاوولعلاو ذخاهن حر رأأذ اضم ا يطب قوف تاجو دةنجيت انط يا أبقابط

 6 كيراحالا كلارا ادحو. ةحر رةزاماهد دعىا ةنامأه دعاهرص ا

 فيئاس ياارحم او صر الان ين امدورأ ”ابحرر نم نيت لنبي هيتالا ظ

 رف د ,امدنا ا
 نا ا

 ”ومسلاواهنجزمر ا لع ةقم امس كو نيصرإلاو ن عبسلان العا توككيا
 ريل“ هكلاعلا اهيبشاكسلاو املا بكا ب ا

 ناوين اينرلاو نمل ْقلاو ةعدأرلا والام عدو علطناب 2
 ماعلا مسك اينرلا امس زدرألا بنا 0 ا نأ كيار د ظ

 ل قدالاقرنا «لعسارابمونلا نع ىراخلا ظ

 مول ماؤلانس افطر ياك نوح ينال ندم ظ

 ةنجار ةنيو' حلا 2 سمق وهو كلج العاو 3 هوردأونكراولا“ ٠

 01 و 0 0 ردح رجاءا لتس

 كنب ةحرد هلام ةنيكاؤ نا راح ذييرح نم يورث جيرخحاو مزعسو نشادحإو ظ

 سولار ركداميلعو 2 مر ااهنم ةججررالعاضرالا لاو ء|مسل نيب ام إم | عرس ىبحر و ا

 خدود ولاول سور دائلا ساذاف ةنجحاراب# م هنو ىْشطسو [رهو ْ



 / . ةحررةنامةنحاف كرب ءرلعبالصديلوس ماقلت ةيرهب نعاضياىزمزتلا
 ١ ي!ٌسدخرماصياربفو ب مران تيدحإ اك م احةْنأم نيجرر زكئيباع

 ١ يزعسول مرح ل رمق يلاهاناول ةجردنام هنو: ايوه

 ظ ١ امامي فلاخو ناملإو درعلا رص جر *ثيرراحالا هزه كلر
 ظ مل ار ففوماو اذاةنيتازاذاذلارحاسإلا 5 ميلكردإإضىنازوسر 15
 ْ ا له دوك نام اره وج جدو هوموتسر حا ارقي ةدرد مي الكب روصبو

 ظ 0 الواو دعردة جر دزك منذو داما ره اهتتيبابغ نوكم نا اماو جدرلاز: حزم

 ظ اؤريسلاذالتخال,ذ امسخاباهرددمدو رْئاملااب نيتحررلانيدامرد رمت نعي
 | اايبوتت كدا زك ذاكر يلطملا وسلا ودبل
 0 كالداس/نيبامرجاو ضرالاو امس قيام ئتحررل اني ام ذر او مجرد“ ةرام

 الها نوارتبل زج ال0100 يلعسا لصوت ديوس نع ئئيعملاوو
 اوأ قرش نه قفالات انمرباخلا كررلابكوكلانؤاتبأ اكزنود نع
 ا ارم لايبنالإ)زانم كيترسأل اوسراي اولا ىريبام

 ْ 1 0 ئيباوهو قالا يراكلا زلو عيلسإل اودرصو يداي وسال اخر ةريد
 " لثوهور- الث نءاسل ا ركوكلا نود هيليتملا وو بولا يرد يذلاوضاملابهازلاوم
 1 . مل ناوعجازم مم لع اهضعب تاجر جاز اتا نويملازع هبا سان اهات

 .[ةارمملزر و لخا |ساو هال ال بك م الضم انزل نتاسبا اه :سلايلعلاتماش
 ' ما! ىسااَوو|] او بكوكل ا فو دوارتا# ةنجلاو رول نوارتيلةنكا زمان
 )0 .اعلازفالاف :يراكلاىررل بكرا ل ورثوا نوار اكةنجاو نؤاوتيلة الها نا

 أ مروا ”رمسرسفو رلاورإد دلاق نويبسلاكيفوا مهالوسوأب 1
 ظ ةنجاؤ مزور ىزتل ئباكملان ةاضيار_ءكافو نرسل ةوقرصو ردها اباوس

  لجرجدا) نوبام ا دلؤعلا يد« الؤهزمر اقيم ناو رشا عاطل بوك
 ١ تقرزلاو يعيمملا ور رجو مديفإكس ور دريل اة نحيا لراس يااا ازانمالعإ
 |” مسا اروإ نام عاقل و هنا يمي لع ئلاعب مسا ءالا لك
 1 ١ "تملا هذا ند اسلارسدإرلاو نائبا نمو د زول إل صاو 0 هريهؤم

 ا يرعب ارسوزمررا) امون كنا ةريجسورؤلاشيالا 0 ١]
 ظ ارز الاكو ديكر يب اوهو راها اب ةنتلملا ةنجماوهدل اهملاراقو
 دش لاقى سرا امل ا_ىمجو بضل هيلياف الاو نتا ا ولسا بولام هةلكزف كووس
 للا ل ماّسيااب نسدافلاب أ, يحس

 ةرسيدمل راب نم دروب 0 ؛ةانيريسللرجزا بارلا كلف

 لاقو
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 اظءازالوت وقسم ردو د وهاائو ها اننا ةيمو اسم 98
 مب م ني 1-1 نع

 هايل دهن لد

 0ك 10 0 0

 00 اني 3 0 26

 ل د انوك أن! نائيش نائية هواه هد تةيارخ هع تاق

 مولا نما
 وأ ورحل نك تنسحا صاع 1 ل 4 2ايام

 5-5 --- ةنياراب مار دو شوا انة وف ]
 «نةلزامر ا ناس اذالاو ا 0 ظ

 01000 1 تأ راج رمل

0 7 
 هيطتسالص:الميلعرصم هاذ لع اصول وشو اواو نذل سال ]
 10 ارشعايم ٠
 مبا ' نرد يمس ميلا شالة ةعافشلا ل ةطيسرلاو لاثس ندوهان / نوكآ ظ

 قاف ارصاو مدار تاحررلا برق رهو لا شرعيا ثاجررلا بيرق | اهمال ةليسولا
 كلساوردائ لدي كرش ]وم يو هزل نم لجوال



 ,000 هر ةهابلاعط صل قالحاو ةرمانلاةضورلاف
 اذ فن |ةنجو ها تبجيو «ة[|صخقرتس ا رهو ةايسول !هلوه ظ

 اعالل ةبشكااب ىدالا اف بد ةنجاز سلف لعولعو ةيرمرسا زيربالا يما ةنجو يا
 ١ كاقدنا غريلعدارص وبلا نعارهنعم امر هزم ازعيزهرتلا جرتحاةنيا اها نم
 ا ةرابسنه هررسو هرج رع غلو هحاوزاو همايجإارظني نم زلزتم ةنح ارفاق رانا

, 
 رسال صرددا لوسرارف مي ةنشعو ةورؤ همجوملار ظني نم سال عمم ركاو ةنسفلا

 ؟تايضرفريرهرا نعرحا امال عرزحاو ةرظاناشر ىلا ةرضصان دموي محو لسير ىلع
 ١ 0و عوهو جرد عسل ركام نجا هاندا نال افا مكر يعم دولا ع

 ١ الوةفع ثا ئ الن من ]ك2

 نمو ةزدازاداكرل وان أبل شأو يرخالاو نوب

 : هكا نه

 5 لك عا ملعارفدو مداخن اًعالْشرل ناو ةعباسلاةقوئر
 لوطرناو هرجارلب اكرلو ازاي رن او رحال إف ىسيل نول ان الكف ءأنا راجت الثسرشمالا ١ انوار يا دععتلك ىف بهززم زاترل العا
 ايوا ضرل ناو ئس يرنعامرصغض مل موسشسو نجاره أ نوطال اي كرزاوا برار
 دعب >رايل نهنم ةر حاولا ناوايثرا ازهدجاوز ا يوسةجوز:ئسبو ئشال
 ثكاسنلا هئضربزمل ارقي زبا وكس يف ميلا اففاحا ل اةضرالا نم زيمر رق

 ظ ةيعملادب راحالل ىلا 0ك ثيرح او راق روبرشس,ئعصو بشسدوجرنأ مس هيدو ,

 ١ قدوب ل يمر زف ضرالانم هبحاصدوق م نركي نإ ]م الاعارز ئيتس لوط ناو
 ' !راىهيروسوملاكبلا 1 ل

 ظ ْ ةنجالنجد الاتي نحاة نجار هازحر امرجا ف الحرز اقزام نما 5

 ١" كلل نوكب ناوضزن !لومينت مم ازئحأو زاو مولر انهمانل ا كزنرقو فيكبد زون
 5 ووالسمو هثمو كفاز كلل لوقيدرب تيضروعيف أسدل اك ولم نم كامزُم
 ١ ما تاسنرخ تدرا يزل كنلوالاةرلزنم مالعاف در هةر ثيضر مساذلاذز انف
 3 1 0 صم ورم تلق لمت مو نذا عملو نبع يرترذ اهيلع تقخو يربب

 ا

 ١ تنايمسزبا حارا ىيعا ةرف نمرمخ يف بنها ذ الفرش ا ب ان

 ريكس نسدهكو رغم لعل ءاهرطحو درب سو دزفتا غب ةنلاذااعوورم رشا.
النو اقنو كر ابنا قاخاعوفرق راح نب | ىاربعزع يراذل اجرح او

 هدس ايس ا زد

 دداويالحم ىنرعوزاثو البر سو دل سو ةديب زير وتلا ف 527 يد مدا لح

 ا يت هاوس اب لاق ثونزلا ٍقيروتو رع كنتوهازكثرودرل اذا و رفجزمرم

 هت مر عوشلاوب اجرنحاو هلهاز هاب يزاارا تويرلا | قرا نمرم
 ٠

 ظ 0 0 0 | 1 10

2و الام ىدادز | وقيم سسنح مون لمار ذقن زو ويب سودزل ١ حسا قلخز اق
 ظ 

 ان صلاجوصم يد ةياش هيف اقهؤسعاهرابل ادى أي والانس حيدابزاو

|| 
0 

 0 احا
8 



 ابو ةساكلا تاروركلا ويحرم يار ركل نم ير اجا نبلاصلاخو لدزنتناو ءاحاك ٠ اساانلؤ ةىاملاتا ا
 ىلكل رمل بيع كلو 0 قلط قد نيل ابدإلاةءالسأ ابريداهأعب ا ةمالعلاانكدكلاك ا

 ننثاروركلا ةماعلا ذالاينرلا]عوالخ 3 رنوكو و ةدافص 1
 5 سو 0 مو ا نم مىللا صولحو_!2 نوطد نمرحو ع هرثح و عملا > ان

 ِق ا بسيطاو مكلولبالا ةورمزمالا2 ”ةملانالايندل هان 2 مزنورأم ٠
 5 اساس سايل نسال ان ريغتماوش نسألاو نساريخ .امزمراب ااهيدو ظ

 ار ا 0 0 وورق ظ
 00 . نيل عمو رار 3 تاع 0

 5 لؤي ا يف تاو 0 رفا هرراامالكع 9بلااوظنو ٠
 صا عر وعللا رنا يظالار املس قل اناا اجو و يما ةناركسرس اىببّفلو يركس طا ِ ١ 8< 2 اوارخنتو نيسلا ىراكسو يركس عم ف ع اري هيا ظ

 1503 ع ال ىزإتو اهم فرن
 ظ ا 01 6-0-0 ةريعاوو يدر ولا هناا

 12 0 2 7 5 ا ةريغرلان سان ربحرو ذل تيزي ْ
 ا هيدر 5 ةاول ونال هزه تصحو نوشرلا اج 21 يحنع هزم أ اذ دك امن الخ ياما 1

 ب : 0 ا ازيد سانلاز :رشسار مدا !رلركذلاوتميرالا
 ا 20 داون راقاك لورسو 30 و 246 نئلاولا | مانشل انهو

 ْ 4 1 8 ؛عنارت ل 17م نطو ولم 0 0 5+
 لك م اقوار نمور صدت دسخ لعامويتيادولوو 2
 4 1 دعصت ع اصلااب ن ١ كياني نيالا وابا تسول لارعول بحاصلاقر ا

 مج عراه باغامازا هت عاتسأو كيابش 4
 تي هه ًايءابهمملا كا 0 هاو. دينا رسما اوم

 4 جوة زورابزا ايت نمى رج تناصر اعن لاق املا هن ىركاموهو رز عمجراتإت ش
 ر 9 اهرحارومازعل ربازهورابمالا مركرم ير رج عصوفو و 0

 يرةاسومو هور مرح اهنا ثلاثا مقفار ال تراجامر | انل ةَميَمح
 رنة من مترا كلاب اوي ادري تنتليال نيعضوهو ذاع ظ مي ارجل ذؤممنانيرسشملا ضم نظر اينرلاراث اق دووم اوهآب

 9 را( رح رهو سود زول انع ةريره يل تي دحه مهن * مار احرد را ؤ
 قانجر ردك ئبام جرد ثاعتنج !ظؤلو تماصلازبا ةرابع يرحم يزملا قالا

-_ 

/ 



 ك/طلا نع ةرعتيرع فلو معبرا ارابزالااهيسو اهالع سو لو درولا اوماعدئناهف ةراسنه

 نه ىرانعلا و زنكأ اراب منهو اطعسواوامالعاون* ةودر سو ولا هسجتف

 باق ةاتةاحر مت اناا 0 اندم قريع[ ل صونبلا نعرش اثيررج
 اربح نك ىرزهرخل 2رحاورفزإكسمهنيم اناذ ةييبكإلا | لضولا: كدر لامعا يذلا وك ل4 ه5 لسحب دعا تلت فاو ول
 1 وردا هاو بم بهز نمو اتداح نجار شوكلا وريعتها لسمو 1
 تلال وبلا نمر صب او )سهلا نيلحأ هءأم و كاسم لازم بيطاهتترت

 از |

 ةلدزأ ف وص ] >ربرجأ سبل ار رثركلا مشساعتلاو و نس تبوح

 0 درر تعول كلا ةردزحما لعام او هانعمو كااورب حعمسالا
 م و 9 تش :ااقو يزهر جرحاو هين او هيعبشأإ كو ا قيدم
 ارت ا ار نع هيبأنعّرو اعم

 0 "ما زعرور ا ترجو كلانرودر بر اقْمَشَت قش راكد
 ملي ناورسزمو|يبرلإو يلة زحالاو ازعل جوزك هيتسيلا ا
نمر مضار اهءاأسرلا ايكرتيلف ةز ةرحالا ريما

 111 الابجت وال التو 

 ناشر در , ”.ابعبني ارمبنمل_هاابجت ككاو املك 15 مى سف ثيدرك 272

 ةنجراو |افوؤوم ساربعيعرتالا جرحا امرلخقينممالو عوضريع يار 2
 ] نو نون م ظااةزداعت هدر رش نعال يل! نباجرنحاو كسم] جزم
 ئاوللااهتيفاحورحاضرال جو ىلعةحاسلابت اساوالضرالإف دو دنحا يك 0
 لاو هيفاولخميزلا] اًرمذالا يمال يقرفالادإ هل نيمو توفايلا ير ااو

 2 دورخأر يعيز ىرجر اب لاق برب كس امو لوك قورس
50 

 تانجو ئّئَسملاُن 10 إو ىلا نويعلااهأذ ةنكرابب نيك

 ايعأبم برش انيعالسب سه نإ اكزم نويرشراربالا نارا
 ا ثيبح بها بينا امه عللاو ايجار غب

 اةدامهس برشيا نهم ءأبلا نويذوكلا 0 :
 00 اا ندخل هنوم الذأبب يورب ىااب/ ارب اق كرمطم

 اكن يلام انيمل او خر ظل ءابلا فن اط تل اقوى انباةركذاك واو

 ا 000 0 مائنأ
 6-52 انو اح رشمر ابحا ال يسلس مئسسلا | مق اذ

 حاوره ام همن جراب بارا قواأ هولا وي



 فارم د ماارش جزئ اوجزد :الؤهو مار تم صلخل ناي از : اذ يركا هيرجول ابرك ظ
 2 سا نعرإلا نمو ىلاعنوزداعسربح ا منالا ثوبي كا ارالإ عمه ىئرارب الا تانلات

 روع ين اع ىلا ناتاهزحاة لبتزلاو وسار نر ومالا نيئيش مارش ظ
 دب يار شرما ءافجانعا ثركام ةكار ارا يبطو ةرءاس] بجرلاوودُكالاببطو
 اهلين رتسوهوأز 'رنابامتةلكمزلاو بطابأل يي محال اح# رخآلاّش ادع
 ىلا ع انامذاوو بيرلو ةروسللواروار 14 وب زاملااهاو خيل |
 ةيناثإ رراكلا نر !ضزاورلووبو نجي يبيت اركام درك نمد روم اكل ابالو جرم ظ

 اهوا جرن عضو اثلاوررداكب جزم اهرحا بارشلا من ريزاناعون اعاد لو الارينع
 3 هز |مزم ب موصو اه كباقي هدردوروداكلا ام عير د جرم عر بخ اناجسناف ا
 عيتعاوجراموموابفاعضاي مر اذربدبن قل تايجولا ع رءاوواوروصلاور ايبالاو /

 ”ررحو ةنجاو سم مشات لاذ نيمو ا ا 1 ءدايرلااب ئ اهالعابأت العر |
 ا ايلا ني ا ةنرشكل هدصلاف ناف ظ
 ورسلاو ةرتعمأ اب عمو ةلوم لاو ياض لاو : لد اةنامربزكات ردو 3

 ا ريهانا زواجك مدن رب زاجانمو مما 1
 دواسااو و قربتساورطجرمونس بايت مولاغإ اه لذ هاند ناءالا بان 1
 1 ابااَهْسر ادهمار وطاب ارش : ا اهو ل اق راطلا ةيزازبو تق نم 1

 فو ل كالا مرارمهس ال راهن لوفر ظنو مانو يزازكنمهل

 1 "و عوج اب نط أبلا لون هبببصب الرو ارأ مضت ةنالو اهو ءظنالكلزاو ٠
 يم دررد رس م تور حاوزلاْصلا بره |نلارحالد خلاب نطابلارحللاني الث او
 0 507 عمروماوناهيف ل سلا ىدهتو قحالوقدوهو ومقتل ريد أياو

 لرش م ةليزلا لال صاو تلد ني تك اوللان الدم نهرا اهو نيرسفملا اع
 ظ دن در عجز هبا رول 'ئ روس يرثم تس نار انها اذن نون ناو 70
 نسحلاذ.لاجزم نررلفن ى ا نرسرجت ةيبزل و سحإب ظل 0 .اقلطم بشلا ٠ ظ

 اس انهان شنان ا لاقت سالك ايتارهو ؛اولاو ةرجعملا اح 2
 عم” دز لاف نو رااذ امين مثد همم ج دز اه 0 راب سراكبانمادعك ٠
 هلوتكنإغلاز اردو شيارف :ئل او عمق الاوهازهام جوز وهو ل جرا جم ةارلاو جدل

 هنواوشي نوراكيال ادحرران وهز هجر لوقيإ 6 0 ةنج بجو زو تيازكسا ظ
 اسيلاو طازحملاو اترانولاو سا اوملاو ل وملاو صيح نم ارد ا ِْ
 نعل مانام وابحد زر ريعرلا هيريطل ١ ْ ائمابورطو ا نمابئاساريطو وتو



 0000 لاو راهل_ص معن نانماماوز'نرهطو ةمومزملاتافصلاو ةكسلا
 / كييلار ا 0 0 را ل0 0س ع

 اروكارهاج لا و ىيعالاو ناسحيعو ثرطلااهسر اك ىلاأر اوكماحلسانيايدز لاق
 - لوح انمي ةريدشس كازا انو نوم انصر ول دق نكن اه اهنصراك جلا

 / ظ ةراكو هلقملابكو نيل مهسروحابوتمنزاتو 4 ديس ل انودو نيمل ار وس ةرب ررش

 ! دا وكيالو اوس اهني سيلا يدا دسلا اروح اةيبظلاررخاون ار حاول لاثو ضايبلا

 م ةليلذ نونجزيمسما جدل نب استقلت شحال الاخ نول دامو نسالاو

 ١ ظ ل اللا ايضلادلات 6 ينسجم رورلاو قلاايظلا
 ظ رصابماربانيزسح انهو ه ايذيعاو نالزكؤانعازيل#

 ْ لة ناو طيبا ب الكور وكارسابع نم لاند ةائنللا لهو اقتشاؤ فانت

 - طل هر حلا نيولاروخ مه .واضيسلاروحا ا اقيرا اتوب روكا ا را
 ١ للحياة ئر نما ااكنم 0 ربك ف هميجو هرم اهلا كريو باذن ارو نم رقوس اير أب

 . يم ايبئاروكالصاو او ةربكأ نم تشم ةافدلا تسيلو قائتالازنمازهو نوللا:ارصو
زوحو مروح لل اوجملاو صستلارب ولو

رد حهابصايب# ارسوشر ىلا يروح نم
 س

 ” ف ساروحة هاو اهداوس رو قفل رماس شروح عاصملافعو نيرإ [هصتبَوو

 ريرح لاق راعسالاتلوريلعو لازفالا تطاانهو رك ظ
 *نالنقىيخ لع ه روحا برام ىلانويعلانا ه #َ

 ان ةاناسإ ادااؤل نو ضانيولاو 6 ] كزحالوحرللا نعرض و ١
 تت هلا ةرلخاو ا 'ةباتملا ةهلب تناكأزا نويعلان امرجألو

 0 دولا 2 فس ءاوشسلا] ل . بلائكلاو كداو لالي رسوننلا ذاولتلاَو

 0 0 0 ةريصق نم تدين
 0 نئااع يدان دذا مر ريال قرطلام اهسرئدو

 0 5 زئلاعايمزم 6 1 را

 بارس تحرم وشر و ى امهداع) هءلخف لو
 0 0 ا 0

 ةنويعل كاهل لس هأمسلا“ قفا نرلاو 2 يم لف

 0 1 3 0 عون جامجؤ تلقز
 لردعو اهرهاذاق ةزجإ ١ءأس هد

 : + الف نيبجأ مرا نغ 0 . دس ع
 نراطنب رظنيذ نيل اهو نيس حزم جريالو نهرا رجا 0 ادرطلا
 ئجاوزافرطنرصتل قو قريع



 ناس عائل ةفايْضس < ىِصْنا لضعف لؤولا أما ثتيحرم 0 ا

 0 ة ناوهو برث عم بارت الا ا 2 ١

 كالو تالث تانبرحأو داليهو اوت 3 دومه نيرسملا نهومتل انو ناسنالا ا

 الهش امري وريشورا 5 نيس لى ناجي ماتش نيم لات لاق ةنسأ ١
 تملو ةبمرلاا جاوز اوه 1 اضتذالا نرعلا فلل اذو هسسامى !طقو|بروسلا

 تااطلاو اهتز ذأ اان ترا تطهر ثلا اى ثبت فطيم ناتفا ريموت مرلاوه

 يلهث طوضاضن فلاب كمرااذإر طت تنل: ان ةيهاوبالاق, كاكا
 د فورا 1 تماطوزيضيخالو تنماحاذ اذن تادف نزو
دهس ميا هما صرب نم مما نه و ٠ ل _فنهتضي نيف '

 ل 

عون الار ف دب تايوصتل مانع ركون را ا
 ثر رح ةريب

 يا ا نربعت نورسفملااة طيسو ا بحاصزاةدرمايعاو
 راعاغإو هيبحالا نهدربا لوكم باسل )ظن سرفئار اوحاوهو عج ا ميشومب ٠

 علام حر هرج هر ىف 0 افرداوسا نع هد انك يورف مثكا ْ

 0 ا 20 اسحت اريج هيو ىلا لاقو ىذا بهنلانم ٠
 جل" اسحيشملاو ناسحالاو تافصلاد تاريخي ةيسح و جناسحو هني ريس

 00 1 معن صرنا وسير ناكراهزب رس ا نع ودص و يراخلا جرحا ]

رذ دودو (مرحارسوق باقلو اهيفامو ايثرلا ن رهريحرجوروأ
 دوسنركف ةز

 اك ار اي امو اييرلانمرعم 1

نودي عمل و داهيفامو ايبرلا نمرئحاهسأب لح ارفيمماو أغدنيأد َتاَبضالو ظ
 وربي 

وازاله 7 ديلازليل ولا ةوصولع ةدجالحتت ةرمز لوا ناةريهوا ٠
 

زوو اءارو نداوووس' ىربذن انحف ممن د]ككرارسلاو ير ظ
 زعلان 

 كو زها جوز مازلت )و 00 نخ برش! نشد.

 اهعتتو بايشلادارو نما بؤاس ذك“ سن لاول ْ

 ةأرلانمرفص اهرنعو هوجو لارظن زا ناو 0 لوقف اخوورم
 ا أو ظ

0 0 2 



 رت زهره ةرحاو لكقناعيبيتفالا ةيبامتو رك ف الا تيرار اروح ةئامسخ 5
 ا جرو دو هيزعاذوق ومب نبلنبهرع هجر اين رق

 ظ ةئاكرط قال ارعدراب ةنجيارمازهزعرركجدرتي اعرفرميفو !يبازبا نععيشلوب او نجم
 ع منا حت اوصاب نلمروممأي عبسؤكو نعم عت اروحالت امومأ افالإ
 سماع راطلاجرخا او هلانكو انزل ناكن مل ىل رط نعظنالف اعتمد نكرم
 لاقمالسلا لعاب ربجؤت رج اق مى يلكس وص ازوسر ترحل اق متكرداىمر
 م دك لتس افص مها اويل ةئاصملاو ةقناعملاب هام متسسف رول عر جرا ذرب
 وسر ه مو اطناولو اهيسمشأاوبرلفا يدب هاني نال هيطاعت ناني يي

 أكرر هوهازرج اير ر بص نه بم او قرثملا نيام تال ترب
 مالو اي ميدان اروه اراد هتلجرعورئس ارفع ان انضيذ همود نمرون هيآهقرتشا 3

 قلع موهاوتى والا نمرسيل اهزايفاول اجب نم اهرنءازاف اهرنعلو دق هنرم ا انيرلو نهي سا ذاك نك اوللا نهانا لوعتذ انهاي تب اس زوميف ةلودينم كيو انلاما
 ا هيدا ىرخ اروح ذأ هقودنشلؤنريل ورش بأو ذا هتلر ِ

 1 قلل دارعدلا ةرانز رد ثكيداحالاة هو حرصت يور ايالك
 ممر تيراحالا نه تناكن أذ ةرابز الب طوق ناتج ز ايرذ نان تملا
 تراقوإيو نيج هزاع ةدانر - ) ىرارسلا مدح: لكاادأ/ دارب نا اما طومك
 يلج اداري ااماو أل ولاو مرح اك هز او ملعلاو ميار انه بسجإع كنار د
 ظ ظ - كاقثومللابرولؤهرمج هاو مذ شا وهانه نوكمو درول انوه جم أبي نم يوما

 يجن نيسان ةراتك ثيدرح هو ماجز يرمرتلاىورركو ة ةحوزأ دل موك ل
 ظ 00 ارو جاو نهال صج اقمار لص
 : اور نمل مل 5 10 ىععنز اك زاز

 لا تا مز واغث بسك 3 يرو اكن نوكواىنعملا
 م 4 0 نمل ]نبع ف نهورل نا بدراإو
 | لعرب يضرم الوسر ل3 لات هببإ نهر ست ىبا ةداربخ ند ايل يب |خح
 وما ربدلا اليم نوتسأ لوط فوج ةؤل و نم ميح نجا نهؤملادبعلل نا

لا ةداطأاهأ و اص وحاو رض ىرن دال ملك ؤوطي نولهااهيذ
 هي مااروح اهنستتلخَو

 هقساوباز انو نرهعزل انه نيملاروك اون ارا . نع اربطلا جرحا
 كائعر نم تمل كو اوحزإو مز ااهرزي ماسر حو مدنا أول نأ ممرل اربع نإ

15 7 5 
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 ةيورعزهزاولا < تبرول موبسد ! سمفدصل أولا ا

 يش قلازتينمو لازما 1 0 01 200

 يوصينظلافر أن ىمةروصلا3 اًجو بارت نماب د اماياعاوروصلازسحا نم

 د و ناعتسملام.داات كانه يذلا د داْوعرلاةرام نه هم ةولد

 , روز موهان اذ بالة هلع رمش 52و هلاقهنا هدم ب

 رول اوخن ةاهرونضرالا] انطلا وزب وست اييلاف ان 0 :
 نر ىمبصأل هامهفدرن ' حاجالا ملا جيمولو 6

 شل زا رورألا ادا تاضالا زم تيلوف اروحملا نهادي ناونر ابحالا بعت او
 ل”ااقو هلايجو هنسحو هنمايب ىف هجرلااب فيكذ اهرب تلقاع راق م ايثرل الهال
 لص ريابنرمرامل نيك ن انك اروجزك تحلل اب) لاقي اروح ةنجإ ف نا دوع سهلا
 بموشكم اهيينيع نوب اورج يد نوبلاطلا لدول ةملاب كن اور زلر اه ىلع
 مسيلع ةرمجوانا تنك يمرضحا لاقو يار زعاطجب ]عيل ىفشدرل نوكي ن اسس ناكزم
 كلاقذ ليلا ترقرأم ةزعابابرل تلتف عابصلال هشيفو بلشت يار تاع

 - فير يراجرس رو اهرطكجت: ل سحا ن اى هاروحإ) تراث يطل
 دلطمريرب ف تبحاصب لازبال قوشلاو ئدب ق انشد لحر انغل امذ ناملسا )|
 ةضسعلاة اك هبوبكمإ لخمو

 هىيروباعدو لاب درت هايف ه ةربغب نأ نميلتب مارا 1

 دوىحرر ديحو هوك ظنادسأ“ :فرطو ىدؤف «
 6 ىدئع

 مكاو سودؤل او كولو اوكار حرشيمل زل ايسيلو ه
 ب قتنياو ىلقو كلاوثمو 6 ىهىف دلركذو ئيعوكاايح# ةريغلاةو
 ناواهمسعيو كالا نامقا/ضرال او دا ىسلا ئياب) تبيجحاروحز اول سابع ارا

 13 تحرحاولواياوضصإلا_.شلاو هليل ثم نحر نعل رول ريض تبح < |
 بروس راهو اريع يررس ىابرلا بطقلا ل اهو ضرالاواوسلانيبأو اهتسح انها

 :يءالافشكيف الون يدئالم أذ ثايوز كورن نا نيمع !)لاتي ةنحالها 0 سلما ناانعلي لتر نعداومر ددز نباضحل اربع ناك ةكذنلارمت بانك
 00 ا ىحرظنلا ايارهاعتو مرقنو ها ارذ ةحهنسبواهنسب باوب الا ٍجْعَنو

 ياو هتجوز نمير هنيب وكل هلو بئاذلا يجوز ا اا قاتشتاكريلاقاكشتو ٠
 كاك واهل لون اهيلع كنار ٌّقشيف تصور بضفعتف نرجو ز او اسشلا ند نوكياد



 5 5 الا مح ب انكي و لئال5 ىلا يل كمموهاما كرش نم هيعر
 1 دييهان] اذبالا 00 0 نان يلا لاقي بروحك ل

 ىلا نوهسس امر هك وأ رشم 5-0

 ظ ملاسو | دعو سصل ثارت ركنم ا نع نيهانلاو قورملاب ننرماللان الوم ىهو راح

ا فالخ ما عفن لبا نوكتشم نا تايد هالات ويا
 ظ م06 تاياينلا له

 مهريسو ملاح رذوك ميراو ربعامو 0 دلال نوفل

 ظ فلا شرب نع ئمافوزحو هتنجيف اول كو ديخاموفورارحإلا رابع هكاتف قمالال ادم

 انا دزوازل و الاصول او ةرها شملا ماقمالا] اهذ ازهال عد ا اةرابع
 | ا قيد

 ظ 0 6 البز حال حةاخلانوردو * ران وحزم ك اورو

 0 1 موتني رادار دروصتم «وظعيفز انجئااونكسي نا |
 | تفليش ابو هالي دب ىبح فش الاثأو ظهران او نانحااد يرسل

 0 ف 96 اد ا ا اراشامم 5

 انيزملاؤممو لكانلا نم اماغ لدلو تاضوملا تارباصلا< نعل وسار

 6 "0 اا 01 ههفااب يتمؤملا

 اهو ةجاطلةوش ورنا وهو ميل فوكس زار 4 قالماهش حادسبجب 000 207

 ا امرجاوعور رب عجرو رب هيششلاو نم/ اكارقريطو شيل اررصرهررتملاو 20 ص

 يي لسلام 4 هر هشاكر اهتم انوصعي لن نوصع ور 0

 | ةيئاداوطنلو وهو . هرتحانل نصل أو ءاتناو ممجامجتكر 3
 رق ازاضعإ لغد اراقالا كات لاح! ,يسخسشلا جوضولا ةرأ ذاهب قا ترب بينك لع

 ١ | رمت الرجم ليف ليها خاوهور مسا ولك: ل كاكلا

 ١ 3 رصف وعلا - :لعشلل نوكت ىلا تاهيبشتلا غدي نفازخو احوضورت او ارومض م !تقولا 2

 | طربا دس[ درع وهو : سومنما عادل مهاللا ابامسثت#_لرغلا قر كلازب

 هرئاىل قس ئينيعلا ةرتدئوس «ابأدو داقت عك يملا ماس و

 هد اه نابلانمزصفي وكل اله ه اسم اكادونجو ارطالا متعلم و
 هدم الولا كات ئبازيوهوتتو هةناصمالاك اتلئاهطسلانم و

 ظ ه ند الكلابز ردوفس اهزك ىلع ف يع ا ا

 | 37 ةدساحلانوعاهنمى :نسبلو" ممسالملا نب عش لكى وح ه

 رم السوني تكلا انف ارب يشمل ةوميشماناىفتلو كاينيخرل
 اتاي نليرم تاس دضدجسرابحاو 0

 ع العم , 5 ايبا

 دجاقلا زمان ةلضيبجنباديمس لاق مازن د كاراكبا
 ها ادي



 يب اهنرددا لوقي طووتلازلاينرل ني نلت انوو لكلا اةوتايمدالاا كر
 نمهاعوفر مرات يدح هيب ؤدو اييرلا ةلوالا قلك ارجنمرل اذرككادعب نهانتاخ
 مهلة هال صولا | هش اعنع ا اجرحاو يروثملا هاور صمرل ا رقسعل ركزي ايع
 لعرب المثاامال اقف الاه يرحأتل اقف ةنهنملاففز وعاهرنعو اهيلقإ حر

 نهاناشنا انا يعمم صينلا اًهفرسدااشاهنللاو عمز رهن ل هرذ دعنا نما

 نت لين هارد أو كيم لو اوالرغ اع ةا حتت داطلا مون نورشكرض الح
 ,مطسو عرايا ىلإ نبا مداعرطاو شن انهاناشماان اع يلع صويبلاارق م

 اشفإ هان اكةناانا ,لوفؤ دوني )ىلع و صرت وسر تعمس اقر نزد نبا
 بشن يزومي م لاخ: لوقف ىعشس ل اقو اينرلا ف نك قالراكنالاو بثنلافجبز اق
 يب اربطلا جرحاو الضئيتض اذ نس لابنرلا امد نم امش ناجالو مرابف
 لجوز خرا لوو نع فريح اهددا لوسرأب تلق تلات اهيعساىضر :لسوا نع

 قريخ أ اةربشلا حاج: ل زائاروع مش نويعلاماذص نيزمسروجلاق يعز وح
 بف ارصالاو يزلاررااءافصنها فص اة نوئكموإَول ماكل جوزعسا لذ نع
 ترجل ناسح اريجر هو ]جوز غم لوف نع يح[ تلق يديالا سك ليذلا
 هيون صبار الج وز عربا )وف نعد ربحا سلوسراب نلف عوجولا نسجت الطدإا
 سلق فروا اوهورشنفل | فداه هضيبلا لح اوف هّيبار يذلا رلجا ةةركئهتةر اذ
 ايشرلاو نْسِش ل اوللا نشل اق ابارت اير جل جوع هازوق نع ربحا سالوسرار
 : تابسك تانشتعتد ابرع يرازعزبا هب .ريكلا دوب هلدإ نواح ال ومس اصمرزب اع

 .اهيمااروخ مال نمو !اينرلا امش هددا لوسرراي تلد دحاو د اليم ىلع مارت |
 نها لل وسرأل هلق ةناطبل لع ةابغلا) .غمككوملاروكا نمل ضف ايدل امس
 داسحورومل رس هوجو هدا سبل هددا سند ابعيو نر مايصو نيرالصن اة كاز

 مسبح

 . -بصهزلائرطاشساوررل نه ماك ولك ارصر انتا ضخ اولالإ مسرب
 . نعطلالف تاىّجلانكو ارب اس ان الف تاعانلا نو توم رلذ لنا

 : ا ديو رج لنحرنو توك م ةسرالاو تالئلاو فجمز جووتانمةاملا
 ل١ بر ىالونملذ انا >نهنسحار انكر اهي ارز سمايز اة اجو نوكي نم
 كقاح نسج هز سما هيرجورف امرئاراد ف املج ود مرسحا ناك اره
 قماح اوب ارطمممزازكيب نبا نام لس مددرن فل ننام اكلل اق ةرحالاو اينرلا
 ثيركاازهقاس مالكه يم ئيمدتتلثرا لوركا هثيراحا ماع يرخننا

 ءأاراوناؤو
 يورو 1 نباعح
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 ظ ظ و .سلااىدعي ةنجيلم | نم ىاريم ءو الكرتسلاا] ديرمالا ميال اوو :قبرط

 اضئالاو برشلاو لكلا ايدرل | ها 1 زداه ىوت : يلا !اعثرسنا هيطعن يا لومذلا
 هحتو يرمز جرح اهيذ بيزعتال ززجماو بيزعت هزإل رجزعال 4 . اروحالب جامجايا 4

 فبما عدت اذ هنا غو هيإحهسداوا صول نعرض سئمر رشا نعر ازبإ او
 0 ج2رحاو ةرامؤو وذ صب مصمنلاق ابتيطياسال وسر ابرق ةجوز نيعبس
 لاق كلاب ةودملو اهدا ]وسراب القد نوعبسو ثالثة رجا ذ نم نللاشيا
 ل دبخيم اموره دمي نعو هيام عوف
 لبفابإوالا اما نمنمرسيل هن ريمه 'نهنوعبسو ئيأ اروطازم نان
 كمن وصيد! لوسر 0 رن ا ةراهطو يرينرلاركدو نابل
 اهمود مدح نأ ةريب يسن زل اوزاثرتا

 ظ ا جدردوالا

 ١ 010 ملل زءاما ىلإ ا 0

 يبن بهو نب الفرا وامحدامحر ملوث ةوهشس و لمرل

 | م افاذاقاحداعدةرب ىشكى مذلاو مالا 7 1 أميدأل 0 نإ

 كاز 0 ادسالو ينمالكو ة البز ل الطلاب باور ىفوارك 5

 ىاوبسإل سو ي رجا رنوهشس نار رجبت| ريوس نعاينرلا ياىبا جرخأو ت 0
 لبالغ اذإو نع ضالوريبرطنلا ىلا انوجارعف ةنانجتلارب مرش يذل ارععاماع
 - 4 ةذارئسانل الكا اوجولا ضدجو يدم ةذأل مان زل وطومهتمو وذ
 .ةرصدلا انرلاو 1 برطس نها انعرالل اةزهؤ هسا
 0 اينرلاوفرركأر سبل نمو
 دلو هل اهطؤوتسا ند ةرحالاو اهيل م

 يقرا واذ لئارتاي اييول اسوي ردوا ميدر م ةقلادلرت نلجأ
 ا ا

 هو يسم و تا فصلا 0 ةراك

 سسوس 7 ابهىو ىلع هسمنو كسل اكان هصوخو هّئضارحرببا

 نظنزسكر اجس ارقع ابحرلاو كتج ي الوم
 يم نافماميزم 2 ىتل !كرضاوفىئبا
 ب معافا ليو ين ب طبل تصرف ارنا

 اهل

 تيجانا تاعاانو وا

 وع

1 
 1 لا ا اع اع داعلاموي 1

 | كيغياكا#م جار ممافط ملوقب هفرصمو م(ارشو ممادصر ب ل تلا راشا



 اووئصقس ظ موس 2-0

 0 نكمل: أ ىلع (طصلع ملكعرد ها عم مد

 مماعطنولوسالو وطولها ةورشبو

 1 0 اكريبكلاو جيبتلا
 1 يا 0 0 0 نرد ا

 ددرز كيب دوم لاو ليد ىف ؛ اجرت د ىتض

 " ُ ةره 0

 ا 0 احراق مرا نبا كلر نع ضر نسب ايدينا
 ”ل يبرر نسف يزلاو مالاق نوبرشبو نولكو ةنكبا لها اجرت مسائل باث ل اود

 يعزل ان او لاك ةوهيتسلاو | او برشا لكلا لحرةناناوف صعبا فرحا ن

 يثيفلر غرحا ةجاحالوإ لات يزا ةنج ةسياو ةجاكامل نو اى او لكأر

 "سا وصوإلا لا هظنلو ع ُ ا هاورو هئطي طبت كاسملا عتسرك © ةولجج لم
 دو نويرتسو اهي نولكأي :نك! هان دش لا الاي وهيل اسس حر

 ةررر رو سسفل يرلاو ىلد لبو لل عسإ و صرسا لوسير لاق ناهياعص ال

 4 0 تاهرحا| نا
 م هتجاح ىو خم ))صس ل وسر لاخذ جاك ل نوكمب برشبنو لكأي يذل انأف

 لوسر ل لاو دوعسمنب ل اقورص رم لعبلاذاذ كلل ول زب عي صضيعمل قرع

 ايوشماطلبرب يب ضن هيهشتن ةنجبافراملا) لك
 ًايطةنجأو نان اق ما ملك ىلع |اسم |رلع مث يمر فيل ذحرع ماك ماكي لحاو
 . نم ثلاوا بلكي سامتسلا لاق سا 1 1 او !لاقفق الا انوا
 لاق بهذ نم اومرر لع فاطي لاق لوف قرغ ند |سادبكل اقو ركنا اب ابلعو
 كييبلان قرعلا 2نسسلنول اهو ةنعت لك بهز رم نكح ىيبسسب ميلك فالي

 ريا نيافاخو ازيا هو ةنجل ا لهالذإ اهيركذ قلارابخالاتزمشترو لئ اق لاق
 هس أهررذ بايسابرخالاز كو ايوشياك !تلقران الو ا يوشين نباو
 رانا هربا عارال مالو ماما سمات ال

 0 4 ا 0 زجل اوهو وم 0 1 ماك 27 ا اناهمن ْ

١ 

 وادب



 0000 لا 77 ذة ز ز ز ز ز> | | را

 ظ ميجا اجار ىتما هتعار معطل 7 هّماح ل ماك اهيل للا ١

 0 0 0 ١

 هل 1 ا "ايد)ا نامل يفتش كنا هرمدلل ةوميلل رج

 7 سوا ص هو ًاوهربحا اذ 1 هالحال هركليز

 ظ ايابساءايشساللإ عجزنا امر لو مهتما هن نير ابحاوهام اميب١ الار امخان ا

 0 رس ل وسال نعت را ألا يورو
 يمت كاسم ٌتاييسسمو رح ابابساز عةرصاوىل افن ةررذ تسيلدا

 لعلو ثلا د نم هيلع نوم انه رسيلو هتاايبسمو ردابس نعد هرشملا اهلاازوه
 ما زالة

 هد رحل ا نه ئد نفر هرهجارح حلو داذأ |

 هلا صاف حا لي و اوفلاو بشكاو 1 و
 نمةزلو بارثسو اودوازجفلازن اهله جز ءانامادهت لاب ١

 اقرحا ب ايسأب ةنكاؤ راش 08 نه باها بابزوف نمو مو ثري ب
 كاسايلاشنانعبجم'لايجانمةناجت قورخْمٌولزولاو بهزإ ايكرهوج جارح
 ْ ضير اًيذلاايسنف |رلعاهانبورقل ادور بامان, عارحال مل رحاب ابسأم

 ظ واه عدوادق كانه دع قطن را نم رجارزه ره سجغا+ أن ءاذصلاو مكاو

 ئ 20 نباوانابرجزي باب الرا وولسل 0 واهس
 ْ خم ”نابسالا رسله ثا لرد اقلاو ىلكيلع هلعررا تكبد وبهم فلي ىدو دحا

 ظ هل داينرلاروف ئب لم الازم اث اد اولعفياغل انسالؤا قركو ل ءأ1 لوك

 7 ذل اماحذرع ءارشنالا ةرشربحو ةزدال روما مولان درا يبون راو
 قثكنا انيبابأبب ون هملق ىف فزت دو اينرل العسا زر نماها ةرِهاسَرل الد ماكل ىلع

 1 نع رج نيذلاو نامي الاب نثوعم لو هب نما ذاماناف ان ذا هنرييصمل كياز

 "  ةنلاصانلا# نمو وردوا موت اعيفئبوعن نا هن . ماواقو ء|محو كاد
 ١ نا هود ديرو

 ١" ًاملاذاف توْطنتح بولفلا انور نان ورانا لت هنو دوب
 | ثيولع اذولاول راق ىزنا امترواو لاطمالا تير ورك اب تفطتدراصياو أو ةاىسإ

 ١ يال ةالصل اع ةيلضف رجا ماما نعوشرتن نول ف نك ليمع

 ا لاما ةيرلالصولا ندلريعولا او رعولاو مهنصلت الدورسا ألا ىف ةركقل ا ينعاز و
 ظ م نا نو عمرف فروا لزم مع هلو انزع نصرا حوب سار امو

5 
 5 ظ م
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 لكم متاعب الغيور نال ميشا دام اىهملا|ب ملاعل

 درر 1 تضل رس وف بواطن ار اسوا

 ادن لوا ةلرحال هل هول وصالات او كلل اذ يئال ماومحولا
 سار ىهن لالاوو فو ,بإ' نصف امالا لحن انمار يلهو فورم ن غيم اهكوق

 لص اح؟وجاللأ اوصل ويك ل داو بالا الاد يول

 اا | ناميبسص جو فرك 10 مارابض دربالي عنج
 قع راما ولا :ا!صاخرك# 0 م

 201 ابا اعلا قالو لز رانا شمام وهاني تان عب
 ملا اساو ةيصم هان «تازئؤلس 8 أصملا نوردز نباز: 0

 ىرعفو !يرغ ل وقوى .: مخل مل قالم يو |, يهرملاو
 دربلاو هوكااب مولان او 0 اوم ادقوأمإ اناو ْثْرمَلَو تلق فاصملا
 0 أ ثيدحا عون لس لح 0

 الفا اوبعْذا مك ناو ابنا[ ةمشالذ اوه نا 8 نارانه يراني *لاقرنال يروم الصرع
 1 نيرطلنلاوبؤاو لاش لوقدلل اذ وادب اوسائثالفا مننا مكن او اديااونوت

 1 او كوسا ثيالو سائيدللهوأ ةردسل وهو سأل ضدوحا ل سأبالذ موف نوليعل
 :وهو سنالا ذالو ناكإؤ ةرْس انبيعتالذ ياس ءابالذ تاوانلا كو الار وكلا ىو
 1 ار د اورسلاب دريد طضاسوب تاره ثدح ىو سوبلاوسايلاو

 وال ةنج اوك او رو ةوزوم دعس نعيش ين ناّئعجرحاو
 رف ااقدوغاافاورلخاو أدب ارق الف اوه” ن أو دوب اه نوليغن 2:

 مكره حراز الاقى ريما هيبتا انا ماى بيهص ع ع قواربا

 . لتشانوهاسنولوعيد ارعوم مهارنع كل ناني لهايدانم يدانرانلارا ارهاو عنو
 مسار نوزوزيخ باور ذكيدراملا رم انيجبو ةزجاانلريبوانرهوحو ضسو انيز اوه
 وفر ريوس ىلإ نه نييكحمل ورمل املا نم مول ابحاوه نيش ره اطعان اوف
 انوطرةيذ منجا هاية دجال هال لوب لحو زعبيل اج رلط زا وبلا وسر لال
 دا نر اشيا اناولات كل :نيزتض عبطان كتم ادحا ةققنأ امانتيطغارشو ب ىضرن الانلامهنولوفضش ميصر له لوقيذ كيروسوألير كيبل
 راسنا د يزمزلاو رجا مامالا جرتحاو ادبأ كيلخإ مع الف قاونمر يلع ل حارا

 توميالرطو سايب ل مداهلشري نم ميدو ةردرش يف ا

 م
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 مه'وآ

 زبك
 )ن

 "كيال مدر ب او م6 جف 0 اك

 مد كل فيصولاج وصلاة يزاق فيصو عر: ظ اصولا ام «هيايشوناو اوما 1

 - ميهالعلاو ةسولفلاو ولف مسالاو الغ | لو لغم مالع عمجن ايا
 1 يراطلاورخؤ رج تاطقاك لاق نيك تن مو ,براشرط نيوعو سومان ٠ك 3 1

 ظ مريوم عدرلا عبس. انباو بعل الط نم زضؤي عبس نب اييبملا ةالصلا ولك خيررصو 5
 1 ا ايذايريصي م عسا زبايصيدألل امالغ ا دال ايسعمسيئالانا 31
 فل قلكعو نعال توفر أ يامر ايلا لهو دحا يف دود م

 س.فمسلار ازانورا#2 نادل ورمل نولي ؟لامن لا علف ريع باراتنمزس ااا ١

 ظ يلشط كا نمز واولاد, سحو الؤلل ا ضايبو يريامعل ةروتسوازلو تس ١
 ظ ةبلكأو رانشال ارهشاءا نامل الها انو أم 0 ةنهزسحأ ناكل ا

 ظ ا توم رلل لا 0 ملوذو موعيملا انا ويشلائصا انناكولف

 ظ وها درككا نم اساسه او راك مناطوش لو الا لق براد نك

 ظ راسل عيا و ةطرمل اممازا 0 وشو ردم نو رغم هع اقر نا

 ' هينارغعىورو ٌةطْول يهوراسل عمو راب نوصرفه نورا ل اويل ءاحالا ندا عم اتحا *

 ليه اذ كل ازكو سرشيب مونسا داراخو ةقل ينوراكااب اهالخاذا هّينراجرإخ 1
 100 اهدا امتدح يت ءلؤه م 9 نومرغمريبجزلا 0

 ريشة يدان 0 مال ا ا فلل 0

0 

 ريك
4 

 ممم

0 0 20 
 منربحالو .كولرك نزلا 1 ىبلاطو نب 0 7 1 0 50

 نسكلازع 0 ا ل مك 16 وو فلم محرم راب
سحم) ني لاةةورلكنارلو يلام

 ابو ؛تان
00 

لول رزه باعص ردو و عضوملا زوي
 ةنعارف ولامع 0 مهلا م

0 
 طع ب

0 2 

 ظ ٍ
 عنان

 ا

 اب نولي اواهيهرنجا ل هئالاورلورولو ا ا 1
 ظ 00



 الانبا تأمتلا هين ركاب اء ان ّ

 نيلمازم تامل ىلع ايتو 0 0
 9 ره اذكوارب باسل مزيل تاز ةنسوولو ثااشذو دروس

 0 سنوكول رار !الؤهن شالو دبش ملا يحن الاق يزمزخلا أور
 متالورع الؤهو نو ولول م. اكن الغيم لع زولوو احتل اقاكأن الغورلا ةرجائيعلا

 0 و نيبورحف انا لعكيذ !مملرها, رذارك مام نأ

 0 رو لوتغبابرتعاو مخ زوطنو :لضذلو نالولا ةلففا
 هيك وا ااا راى دعس ب! ثيبدحلا
 0 و و د لفى لاما الامر

 ديوس يزل اوراق مدر از ركف 01 الاعنلوق ىف
 هسا و_كراملاند ا از دبا او سك ودك
 1 0 نا 1 ١ ْن 0 نع

 نالعنا,طاسو ار ةارازاو ىلا هد لوكىلثو هضاب ىل عرسيل
 لدلك زرق نال 4 م1 اهدار كام

 2 اتالملاز اكو درانلاوف مر !انباحاروبرمج] وق نيدرط اذا يتلو يلزركأ يعمي

 0 املا نعؤمننعورالاىقراوكأ لانط هولا فل ينكإلا
 رش انش انخ اور اق نوير 0 ليسو وكان 0

 ةطمزم هاون مر هم شو رابحالا مانو افرول عي نب ام السدلا

 كا انا لاك باعوا نعنونلاو ةكذ بئاوي كةوعرل الب مل سورا 0
 ل افق اناراتضدلاو يبن ا وج ا

 م ما اقفل لس وسما وس كانسرن !ىيويكمل تسامرهبف يوجالا
 يدراوسسلا لاهل ااضانن قدرا او كورد نامل كال ايمئلماعاون ََ

 ىبسفن لوسران ممل اتيناب نونخيملا كمل رانك ءاس د نيك رش ملادالوااهاو
 اير رتعن يذلا ذ قت نا[ عمشم نمو .بالت>دز انرْم الدر رأب نثر ازل اولخد م ا

 ىف لقنوةنجاطم يحي يااا من اهمجا لاق اسم انهرهوتلا مال
 اقوانارنل د] او يمقولار انك وهو نسم ا فهو وسو

 0 0 0لتر هز اج وراثاو ةنلا
 يبل او احدا فام طه يل غزل تساو نسم :لكن أ نوصملا
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 < ليف نافذ باقع جدوم |
 07 لا

ا نما نركدا ذأ نسح# دوك ا
 

 و «ايبد ةرحالاو انهزثملانينازوكي هن قلاثلا جدومالا

 ظ يرو اق كهانكد ارذولاناكامرورك دوغ نسل ابجرلا ةثيهز عن ايصلادججوينوهيلازسم

 دل او سوي لاو ريلولا ند الجو !نييزتلاثسملا نهركو يرج نونشلايحاص | يمع ا
 تالاف زمازه نونو كاز أ ' تاوهشلا ناو مث نارأولا جامج عنتمال لعاوب ل |:
 انهو شلاوطةز جالو يذملازح نوكلانرلاو مع عضد اهن الاف عنك 000

 كاوزوركسل ريا خوال يندل ف ورحم تاكا مز 0 و ةنجاو نمأرز

 اذا يذاو ثيبولن هيوزحيرلا ليم اوف ا أكث اضعبلاو ةوارحإل رجم ار تتعلا

 ملعاساو ضاع حو الو موسلاوذ انت الا واقد م لش قينملو يذالا كيادزبزا
 ةينفملاهو ةيباعجم تاببافلاثنبإ ىثو ميراج عمجىر و نياك انغاهب

' . 

 نى ىماقلاوف لاقو قاغالا ا او عامل أولاق ةيِنَعإ م ءانفلا انو

 تنوصائاوارهييد عنك ء اجو ا محرمردزدو لت ةاراابو يفتكهينفيدووثنلاعو
و فو فواكة نغاو عون اميلو

 : ةرع) مج ةيزهلاو قيما ىشلازم ف لرسكل

 فطلات ئسحاب ةنج له الل لوقو ةبْبْحان اب ايدو نونلاوسلاو عا 0
 بز مال داما ايا 'عولاعو ناحسيولركريا .أو ىلحاو
 3 لاب اريك ئب لاق نوربع صور زمن تاعاصل الظالم يلا يامنملا

 سايز لوف زه فل يذلو ة !و عامسلا ةربحلا ظملوفو ةيبغو غانو الآل اؤربو ع جاوسلاو

 لانا ع اطوح نم نامالو عاملا لق نالت 2و انفو رهو هومر

 1 اور رع موتا اضام معا أو ةمكعأو نموا[ ىسلا '!نوالا ةرلذ

 قالا عسننال اوضاب نهرب يدلل امج هنأ ناك لص
 نطو وطين الذ ثاييصارلا كو سانبنألذ ثاعانل انكم ديِسالف تالا ان كلمن

 هاذ احدن لوطزمز ةنجيرف نال أَ ةردره يلا نع يبانرفلاعرزهاو ذل انو انل نايم"
نالخاووساةختاوصاب ئينغن د تالب قش هاي ىر أولا

 ابسةزإ 2 اف نوربام ق

 ٠ بالغ دانثو نسر تلو لاو هيبتا ساداش نا اقانفل كازامو ةسرهأب ايانلق

 دج سانام نيميضاوبا عضو اذوقوم هاور ناهز جيوزع

 0 وهمأسلا | افنْمْفْطصيف عر بهيضولولو رجراز ص اعور 7 او بهز

 م 7 نا ثول ناو صرالوسبن )اي او رشا نعاصياعررخاو ةنمزإ ًاطف شب

ىفواولا سس !نعانضناوردا 0 .١ك2اةزال اهلك بارما نك مدا
 22لا5,لات

 - - حك 5



 رستأبو ع فالةياغور ل ع 20 3 5

 تالا نكن تاوص اننلقش مانا نمياعت 4

 نمطنالفن ارك اك تايمر كوس: ءانالفتاعاذل اكو لييبا

 نعي اماعوفرم زمام يل رع يب ايزعإ مج جرحا هلانكوانإ ناكنمل لوط
 مدح ف صرسحأبذ اينفينيملروكاز#ن ين ميلر دنصو هس هابل

 يدا صن حرقان نهئاربطلا عرخاو ناطيشمل ايها نسبأو نكلورش
 امها طقرحا يوهم ث ارصان سحاب نإ در نودي جمالها ذا ناناثهنا

 1 جاز اناس تاركا نخ هب ىئشتي

 0 اممم نخ هنن 0-0 نلف للاكنخ 9:

 1 1 ا بدسم سوا 2
 نا 8

 0-0 وره 1 0
 يوبزسال ا ريب يسم ىزلاو لاو عايجابع قاد ةامسرنك او لهسالوسراي

 او تزال يكفل ااولفش يلا يرابج ممسانا نيحارمشب
 مم يرك يريم

 ما اوصأي .. مجهاردالان ىرمشلاريسْمإو و يسرلاووبشلا ابطف اين نئالحا

 تكره كر ردنا ثحب امسي ل ماد ااذاف منصات ص سرح ااهملعأ ا 3

 11 7 ماج كلت كرغتدر امسالاو كوع عت رمل
 | رسإوخو !اوبرطي نا هنجال هبال انالاق يعازوالا ضركسعنب | اذن احا جرح ًاوإبرط
 تلا ضعل بضقزثل بطرلا ول وللا ضف باجاو ىفتلحرم ةؤانمإ ابا لاق عابر

 تيسوه أنهم يكوا خامس نك از هالو تدروالا دس ةنا يب مرادف
 نحر اقل ز ميل اللا عازو الازءاينرلاي !'نباعرطا ملموسا

4 ١ 1 

 ٠ د مروزضخ 1
| 7 



 ةكئاللا لوب دات لجسم 3

 ١ كيو ءامزذ تمرون تحاصر اهنجالا ةيزرب لو لب ربعنا نمراجانا ناكفلسلا ظ

 لافي: توتولذ كتايعماباواسرلات انا عمورو كريس تبا ركل اللا

 هلعرلقوالا نت ارىسلاو كاهىقبياو :اىسلاو نجا لاعب هينداثهأيبد د
 ٠ ا لاف كمقياف ادا يمال يق مامن ليه و 5 8
 ظ 0 لاش لوقف ر انيو نب كلل هل اقو اكداعاو دبع . نيطقررت
 دوأر ثوص ضني لاق[ ندلاأدو مي رحي تكيذااميحر انسحاتوصلا ا . راني دج دواراي يدزن منجي او عضوف عمر ريشعزما ةماينلا مويذأكاذا با
 0 | رحاولا محرتحاو بان نحو ىملزل :ررعرل ناو لوق كلازو

 ثمل انريازب قرر و اراب سول افاسؤان . وشو دووأرل لجو زعسالوتب

 مودا 3 مرج اق كيلع در !ىال وتيداسرلاو هدبإسروو فيلو ل وقيس مح درلا

 :دوايسنالاب ا يهئنلا تكا عي ب دام لوذؤلفل ف ةنيزه امن ةرمتسيف روب رلااب
 اجعرسا :_ىيولواو توقايو دحردز اهو رجس عنك نارتي ايلف 0005

 ؟امسبلكهن وداد هاكأذه نيىاخاو اهسمزلا عمسب (توبح ا عمسيك

 همالك هيلع: ]ضد نا ملعب مهالسو هداطحت 00 مالك

 | ساد سوت اوباعرخ اكديازرك عوعمسب ماك منه ةوعمسارا
 ا «لتردحرقو ناحل اعاتب البجرحر ابك هون لك ه9 مولا

 5 0 ثوذ هابل 1 "1
 ْ ءر ىل نودر صب ره تأ 3 طفاش وك

 تااذارر كل نبل 210 جساس ا لامار مهن

 ١ راماطووبإلا نعم خاىسأو مث اوص ا نوهزي اون اكنيرلا نيا يرانم ىذا : ا
 0 تكد 0 0 تطيل

 - بر ةيوح مما مسا اقو نورك ضرل 1 4 ض نإ و 00 راحو ي ريكو يري
 ا ار ريكذ هيض ني نوب اون ىرانج نار

 نمتاوصاب او زْحاو .يدابعاوععسأو يلح نم

 م اا ل

 0 يدراتسلارلو العلل امرزلا مرن باكيت يجر جابه رجو ىلعمسنلب

 مدع

 ديه بح اح -

 د آظآ ]17

 هياغووم نيف 0 موال نيس ورا مراح ىرتتساف أن
 راج اتلاق لعر رقي ودب زم ل خاعم اروريلراطت الابار نع

220001 

 ١ السل دخاوي ناكل وب نازالان وشب مس او دبا درو ايلوقولا



 ركزما : ةوالح بلسم لا قرأ ا بطلاو انإا 20

 ته سكد أو نا ياو جانا عجل ريا 1

 0 تاي مقسم تاذلا ماعد دهر قاب
 كتيب نانا الكلس برقو نال كنم مرهو نانا كنم باف كايا ءاحرؤو

 ميل شو بايو مرابجدري مالا: 2 ذا زول نم زر زحاو ناواو لهالا

 10ج داع اتا يور ورلقذ اذ هرزرس رسام وه و ةاناوك

 رمت لاف كرس ليئاهدوتف تار: مالا ديارفوطعو يدلل ارق تاناع
 ءيتستاو اروط قىيفتاروح 3 او ذ قضوعر»

 ىجيحلاو ايلول عم اديعيشو ىلها: تنكر ام برشا ]لوقت
 ىسوطلاؤ ريكو ايامك رع هدر او ايا زعل مهاب

 لائو 00 رسالاو عابسرلا مقر اموه 6 ى . مسألا

 2 1 او قييمعلا هدا نئاوةظيذلةلارسب ش
 هرئييلا ذيل او سأب طله سحب ىرل عير را رسن المل اعلا اناا

 مامدوف نيا اناولاعناقوريرحا يو موسابلو 0
 ايا بهز مرئالح نلباتش فربتس و سرس نم نوب دويعو تانجو نيما

 . ةطفزمرواسا اواحو يلافتلافاو بهز م نمرواس سس اهند نولكيلاهتملوكل بفشو نه نوي

 0 وذو ولولو ئل الجاؤفاكانز هرغمو اىع ىيغونلا نم ولع ما نازيألا اوهركذو

 رسام لاَ لافاكلءاهتنا الو صحال يا م مهادف ماديا
 اوللاثا 0

 311 ا مم نولي اوكي ن ا اهرحاْنَن 10

 را يساند وسبل م ل ميلكا ثول
 نه كرتع 3 انج تاكا صلوا قدا

 ةييصتن نإإ رهو ُوْلْول بضنوذ ةيبرل اله نلت اوريرحا ويب هسا و بهم
 لعب بوصنمرن ا ناّيلاو رواسارم روق موف ]أمر |اهارح !نابجو ميمذ
 قدا مد” بشزلإ ل فوط عدوي )4 ةرحرمو ولو نولكو يازولارلجإ ر فو زج

 1 انني هال ح 1 ا لدروس لاا بك عانس
 0 مرح و ىف ف 5 و

 ا ا يحل | اهل ا رنكاو لك نسكالاقو هني لف الحر خا زهرج

 1 رن ارا عوذرم ةدجحزش ديب نع ص أكو يل نعي طرال'يراجفو

 ٍمبعح /ةول وا سرواسانماهت نولجكرابملا

ْ 
٠ 
 وصمت



 اع ا 1 رمان لا لاك_غاؤنم_رل هراوسارشنع
 توفايزردت* رمل منولكمةنفرلاو بهتالاب تور وسيع ا[ هاز
 قاس نيديعملاوو نولكم حم درجن ابشن كولملا 0 راصا ونس

 0-52 ناكذ ةالصللاص وس وهو ةرره لإن لذ
 مكن اكون نههؤنا مدرتؤئب ايلاف وصولا اوهام هلام مل تليف هطبأ غلب

 نمتلك ا عشت لود لو للعلا فصول خد: ومس وصول هت 2-5 امانبه
 هد, ةيلاطاورمعلا) عرس نسا: ب ساازهؤوؤلصولا . .يشيجزموملا

 2كوب مزجو يذلا يف ةقفرل 0 مزحو فاضنالاو يدارملا ءماثلا
 دم ل افكلاد عسي 0 وسلا يف مدهركو ةررعو هنزر نبادريبكل 5

 "الو «قبافلا ف لاك ىو 5 ل ا ل
 كنس نونا ميلك ثا ثيرحتاو زجل اومسب + ا 2-6

 رثرعل يمي نا شد عااعنسسنهرلوت اهاو اورصفلا ال دغأسلا]3
 ماكس صا الكنمال 0 1 01

 ندرحأو ريع 0

 و مجولا ١ ذركتالو ريف ذ ال ةرعل ا ند 00 لوسر مالك ورنوك

 اقتل ١ 0 ادع

 ٠ ظ ايشامب رف لح نكتم ةديلاعتلاقو 0 الو سأل ايفلهرن نا هر
 دنازهو قرتسالا اب ةنطرهابمولي ا 00

 امكاخ افرح ندرما

 ةرايطلأوزن نبل نب وشحو كساب راش اخلي الا ةشا.لاو ةيراو
 ١ را نعوندرم رهو لاعن لوقف معربا ميلا زعدرعس يفق عئرمرخل امررنحا
 ل اعرب ارمزيبلمةريسر ضرالاو امسلا نيب

 اهيل تلو ناجردلروكزلا اذترالاو هانويو لص دوسي زنا ررثسر ٌثيرحجزم
 بكوذلا| اقرارلا لاق ري مالعسم ارش كف كلانا داكار اق
ن اسدرالو ملا نسالك م يوز نضر ابيالدحا] 5

 كدر: رند الذ او ساك

 لو 2 ىلاهن لوفىف مم ميلعس | صدا رسل اياك ريوس ىف نع بهو نبأ عنهأو
 لاقواطومحوهن وكل نرش ازهو ضرالا اووامسلا مياهنا تسئل نيد اهل ا5 مئعود رش

 لطوسر ]سرا رثماما ىلا نعن اطلا نحاو ةنس ئينز | ةريسمتبالا زو يمك
 ظ 1 ذعرط رامول لاق ةعوو ارم هلا نع طير يلكسا وصد
 فيز از فس حلا مايو ا هدلع | نآول طفل وأعوؤرماينرلا نبا هاورو فيز ام

 لقد

2 

 | ل ااهطاهز رناهنو ضرالا هازال زم اميز جاو ىلع
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 :رفر ىلع نيئكتم ىلا هيلا ظ جالو هررس | يرق ىلامت انو ناس كرقبعو رطحور
ةنوكمم ارز وزفوئصم فر امعو كونم 0 ظ

 0 5 

 4 ينارزلا فانني ةبعلاو

 اهراسا بر قرع ذل اح ف نورلاوصب رق .ءاشرحاو عب :الوفو رد اسول شيرحاولا] امف
 8 هقراغو هطاغا.ةثازإل تيار دموبللا اطال ةيبحاوبارشناو

 الا عمفوْءصمرُدا سولو قال اقم]اقو ضمنا |اهضمب ةقوئصمرراسوىلكلا 8
 7 دلو مدلل هاوي حلوذ ف هيبرزاهرحاو سفانأطلاو ديسل ىدن يارز 7
 ةلحاولاط..بترضحٍرايْثلا نم برضو ه يالا ل23 فردرل اها 6 2 هوسيم
 لبعم ضالته او اوس فر افرلا هريبعاوب الات ُه ةيرذر

 فرةرو طيز قانصانمطؤإوس ا اما ازتلاناو
 2 0 2 سبل 100 رةنجلضابر فرحرلاق اهساونالاقر ظ

 فرا .رام انبره قرذرل !ين.ازخالا نب ا او ٌشسيؤلا باعت
 يالا يامون انه يطال ذب هشام الا

 1 مدرأ 000 ية بعيا»_سإ نم ئس

 رينا 1 ا 0 كار 35 ب

 زدو ابل اررؤوشب بولؤل يمر ظ
500 ا

 شب ايادالو برجع 

 ا ا 0 2 3

 ا ونس اس زاير 230 ا ممايحام او هب "صرع

 راد ةنرهز زك ب ابلكنم (ولزكا هيلع ز خدي باول  ةمدرا زعل كأو رمح
 دوام نراك ةروحناحاطالو تاس الو تارفذالو ت اجمال ثللا كلذ نيم

 بهززو أد ئلااىلو :رفايضعر وج رفاياوطة فوجب ردن دو اسابع نجا
 ا نم, يلع >رب عك 0 2 3١

 رص الس بانزكنم ىرلخلول حرب كئال لاو ىلاشد لوف كلادو لهو رع
 6 ٍء 5 0: 0 لاقت لات ررسلا اداورارل ا يِمَع

 : رعرن طم ا ا



 لو عن :1:>|يرمعل اهنمجب رسيازمما هب اها هنية فوتسمأ] ا غرس زعل

 ! 00 27 زومتوسرر ل + ( انو لعل نم
 ا وعول ضل و وذ مصعل مج راق نو 0 في مع اصل ا
 1 5-3 رام هن وصوم علب لاةيهجه يطب اوردر لارا جش ندلاخ 15

 -لاقو ضمن زم,نمهل راق يأ تربل ا ءامموضرتزمال ملا نمزحر ل افاو
 بأ ' عيازلجا 3100 ,بوعاريضعب زل ارم خوه ام ززجوسنسمزنوطصوم ةررركإولا

 / 1 ا ا را كو
 اره جاوهقايس و متوصومرو دوو

 1 ياكل دج أ :"نوبشس_رشزلا اين وتس ونموها

 ْ اذ هيلع حر عضان هلع عرين إل سرلادازااذاف 0
 1 ا اهيايوكتمرما عضال ةكيرا عم مضت ئار الااهاو هن 0

 000 رسال رج يرسل نم حتر نوار
 ا يراك 1 ور برسر زاك تناكذاو ةكيرا
 ميقلا يالا ررسلاقوفقلظ ىلا دنا ؤشسلا هديل كاد ةكدرا تداكا وجا
 اجر كهرب لاو لف رير ل خزوك ناو اذ درسا ابدل اةكير ستنال
 ل او ةلجيوبهر رسميه نكيملاذاف ثسو ارئبف ف نيزهرجت درس زليرالا
 ةيزلارزاوهو نر رز وثمن اكطوريطسا وصول اخ فير وو
 00 !ىزمزنلا لاق و ثيرح لئممردأ ده هرك ةالنه ا هرارزا :لصّرمايؤرط
 0 اذ ةلوصوم ةارلات تناكاذاو ىتئاابرطسبأه هرزو ٌرتاطلاازه ثيبرعك اذ
 ظ بمااث ثيح ةزعراتك لوف منهو مب عدتم

 اا هدا 0 هر ”رداصتفلا كازن يرررتالف ل « ةريصتزكتببح يذل تن ناو
 ق كا هتاعلا 1 نلاش أمك ازاصق ة درا مو اها تاراصف تيرع٠

 "2 فلكشالو بختالب هم يراج ]وشن هع شون ايس اعيد زي اعجشاركد ياركز د
 ظ مالك نعام امرت ةالو مخمل سباب ده وسفن قيضالو 5 “المك 3

 قي دبا الامد مالكلاو لولا زم حور طاش 000
 ل :

 فاح رسا هفزت ميسو باوشلاراد ةنجاتن اوارظ [نيبا . ,لصالاو
 1 جالا 1

 نعاوهزن اك مب الد منيل ال و بجبكر هاد يخسبت هى رلف كلا ذو 9مم
 مهر علا ةدو ير والا اوني تاازك ف نالاهذ



 . طواف دارت دانييل كلان مولا مودتلا ةاارتارهشبؤا ماا
 م فصو تربح ازعل !تيوسؤ ل اقنرلوق ل !اكرتالا تاوهيشمل عام 272-

 مر وة دوشع يذل نجلا رابحو لاق ثهلجر و اصوالااب
 اكومزيىتتىب وعلان أ مرحالو أوالس اول أ نوله ان اكا هط اهازاواز 1
 : ملسو ىراخلا جودصو درو دك و اهرصلعل ايل ردو اه اهني فراوف مم

 مو 0 .لرقلاةيوص ل عرس ثيوص ةزجب 97ةرعز لوا نساك ةررغزا|تبرجرم
 ا ع ا 2 ل

 لنوم عيال ا 3 ىف الخاذإ اور فو ةييشلعيو

 تراهن "مالا جدن قاجول خي اورل اوامسلاو .

 رو دس وأفراد الو
 0 رامسإو اعيرر نون مرامسهبب رامسهمب
 ا 0 و 0 امين ةرجاز ها لكامل اق لدم 0
 درعا جيبشلا طعرلد ًاجشرو اننضعشللا اذمرم امط دونكو نول وسب

 رس الاب 0 ”لاةناعروو سمملا نوعرأي يك
 دردالب 1 ساْؤئْزآلا مم ىك د مصرجبستل ىا
 لو 0 0 0 الو ةفشمراعزم
 هد اولا ةاومأا ذاف نيتي ازكو بادو مأمطلا ابرمدتك م أيف مزال كن اع
 ا ارعجاناالا ةنكالما ةرابعامو نايبلا حور لاق ئملاعلا بر

 . قلخاعان اة طا دااو ةدايجب رسل

 لرأي مالكلوأ ناكرذ ناتيبلاو ةريئلاو ايد دا امالقلالاعيلا ١

 - نعذ ترحم اذا ناش يرش كال: ناو ضياء 0 ظ
 ميهانتمايؤرلاو لافرسا مهوركا اب ةناقو اق ايف والواو

 نكات زم هيسوهو دابا هلرةنابنال رو 6 2
 بشرا يزلا سره اول اقو ىقسع د اص ينال رز ىلا 1 2

 لف اه الو بضناو هيفا ذسمب لال اراد الحا يذلا رمحزوكشيروذضل اجبر ن ؛نكا انع
 اكوص ساحل جام مروا تبقاعلا نوح نم مرانه نزكا اف بوهل اهي اسس
 حن اركذل او اهمق ن الز[ لولا بوغلل او نا ائرقواهرعو سيلبا مسوسيو

 ا لضفلو مهاون ىه يا لصف نه لوك و ”ئىلايم موشيام يعن

 .- 5 يسم وصوب



نزح وزعرما بهذاجامزل الاثو ى هاصسلللدوال ار
 لها 

 0 رحاب 0
 ا

 اهلعّروصظي الو نونوبالا دبا اهينداوم اق اذنك دولك راب انل نأ ةماجملار ار ارانلحإ
 ا ءوازع يار يفداهتد انس الانلاماباللاتن لضعتتب كلاذ تا هلم م ارو

 ياللا ال يدنومت اللاتي او بم قم ءارعالاوهو بول اهيف اسمي رم اهانالد

1 

 'يهضحا )توا مهيلع
00 1 

 سب عت نم لولد نع ا

 ل انوخل باب زمو بو هناا اهلهاو ةمالسلااباعرإ هاهم د ناىلعوا

 مكر "يعادل مرش ماىدالاو ءاطعلا ىذ نم هز لهن رئافاغاو
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 0 1 وو د عر اطعابت ياالوطاجس اهنلأز كن 6

 | ا رأى بالا برعم اول لهن عوير دصأ ضو ةد جياع

 ظ 1ْ كودو ليف صتقن ]نه هن قمليال ارعسامدزتت ءانعم ا

 1 قللجركذفانلا يعرب دارو جيل قلو اررلا عمتدد]ولاو ,تحاصناو

 7 لعل و ررمملا دو نال وصناعات هانا لس

 1 مسهاوزن يالعائلأىلا اناصمن ولي ناز وك و رسا تعسوال وفعل 1 افاضصموهو

 :مكروشلاو قاضفريحاجرفو لو الاروهي او هسئئرز اهس
1 

 ١ يزلاناعس لات ورزاهسلوتك_عتلا ناب قايد هزذ اناس رز اصبسو
 0 اا بروق اورمفاوو لت ا (كراذاف اك الزعبي رشا

 1 ًالسااوضصومف لوتسرقو بع )يّ امن عب اص جبشللاببس ىلا

 | لمت يل صملازم يانيحبسلا ضن اكرزا الولف قرف ةالصلاعضوميف

 ١ روما مكي عرفو ن نوسمست لوا ىا قمستن الو عالق الو انتتسالاو
 هرصن هيلا مشام هبحق ت 0 ابحال اضن ليديا اصل 2-6

 - اوكع 00 ا ا اعبس بصنشن اروع و ةهجوروب يا

 00 اذاصمزاكاذاو فصلا ,ءاعوص رف اضال انع اعوطقغم نوكيذ يعمل "يضم

 ا ا اا اعلا

 ظ . فىبودنوعوو تن اكأو ١» صصخللو أ فد 2 )

 ظ متلو 1 آ و ثا حال يللا عمد صول ارم لذ 0

 وي م ىابوجو فوزح هع كضسوه واو ريثل ةلوففمو ا لعاو |[ ىلا افاضم

 ١ - جيل نوعلارسكب رح الباوند تغسل ئشلالاميا عذنا اد ةنحياله اوعي اع
 "7 0 0ك اندلا ضئايب ىد قرل !رلعبل ملعبل هل ذاع آوريوتالجو تحت ةأتثل ا ءابلا

 الاو لياقايبرلا# هي اسس انا أاَجالل والا ناالرل دام ال 0
0 ابد ليلك اتم !تاهزتتمو ايلا حاتم يجن ايناعسيوحان قا نري

 1 

 و بعل م ا انباع ن نام ريسيىثم ال اليلقلا كلي د نك انمسوأم نا

 5 نبل ايلاناو اولا لاو رْيدرووبلو بعل ايندلا وبكل !ل اك لول



 ٠ نال 5 .٠ ا ٠ را ماوبح هاو ف تاعجطوا اهيلع وما نابرط عانوا ةَييتحل حار اد يرد

 هادم اف ةويكادذ دب يس صررصو ناو أو ظ ١ ا
 نم نإ هان قا مر ١ و لع اان و ةويغ مزاللا با طضحالاو زكرك

 مامر اننا دلع بحول قبب اكزخةالاو ىفيابهز اينرلا تن اكول ضي تزد ال ا ند ل وزة يدرس ضر اءاهض وو بما مدع را صلوا اير اوني نو
 اهفاضيب ةارعليدربجا لاق كام نيرضازع ةنسف ىذانثلا جرتحاهةئيام اع
 تلون جالا هام لكما و صونلا اقف لك لعساوصينلالا ةجج
 ل و اميةودورتكر حامض لو ىرالاهدويرلاعشاميدمكسانلاف كتماوشنا ٠

 بل اذ نبرملا ودار عوهو هل نرجس ا الا ريك اوعري نمؤماررقف اولال ةعاس
 نسورؤلا ذرعا ير نالاةديرملا هودايو لسربجاب ىلع لعرس طصونلا
 ل رادرسالزت ارركا اي اًايداو

 نرد | نيرب املا كات فحو ئيسنل ارعاهم اهيلعر ل نسرد امل وحو هناك الد ند
 ارو نم سل توّقنرصلاو ارهرشنل ا اهيلعدجردزلاو توقايلاابذللكم بهو
 تولوتيم لامعأ قول يرعو يفرصرو يدراذ ارسال وفيد بتكلاكلا#؛ لع

 مزن يرو : اماعونو رب تاو

 مب يكتم يذلا عااوسوروج اذ ماد ريف مرطعيأل مج معين
 0 ثييركا انهائاولا ضونؤ و ةعاسلاموم مك ب نوب
 "وسلك ثوب ا هارون نصرب ان 20 هيسل ىلع زن ميجا موي

 يف

 . هيلا نواف يلاحدو كرابن مالك لاق نيك لعإ لك حف ولا اهأ ع

 ولاشك فولس در كل حبا هوى رع ع ةدصوملا لوك
 مينسك ل اة ّصرلا نول اسيد قولس عزك كلاناو يراد يزن !ئانمر لاق ان را

0 
 ايإ

 اراوإ

 . متمع او اضر'ضا نع ىاعؤر أرإاجمحاو مهتبكز هش ىحبنول اكس مئاصرلاب
 ليلي اها جاب تلق سا . ملا ة املا اك كريو لسرج لات 'لاقزا ريل ضرع لوسرلوهزت انس ل :
 ادوسسلا ريل اهذهام ليدرمجإ/ تلق ل اقل رون نم كتدالو كا ًاييع نوكيل كير

 دن لال هور موعرر نكيوابييدلا ماد انيسوهو يجاوب موشن يشورئاسلا لهل
 مث ايداو مضاف رك لإ هندسان لاق ديرما موب درعرت لو لجربجأب تلقراق
 راول | ءللاو ىلا ميسر كلل عل ال جاع ابر لزث مى ون اكاذ اذ صيب كلسمم نع
 مود ىفىسر كيري ان لان ف حرذ و صضوك ابل اكو بح نمرب انج سدا فعرف و

 أ ”ذراطرع
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 ثناوغهاورو
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 ادب ع

 ا مارا ةروساع ممل ا انك ونموك توات نال مالذفا

 دارنا كاف ى راو ل ىلا نومي ىحربركاو ىسرنسلا باي دو زنضعلاو

 | ما/وجو و ضصسالا كسلا بام تراثف ةريئطلا 0 تفند

 7 لجو عبدا نلخ موي مداؤلز م3 ئف التوت الثو أنبا ن 20 وو

 7 نجياوسرانإ اوضر ايل وعيد ةنجمأ نزاشوشو ناونمر يلاعنو كرابت ةزءاأبر ىر
 يرو شب أ عدرا لم ات زلابر كرف

 الل م تاو ا

 0 1 00 يا 1 ٍ ماني 0
 1 تان 4 5 ارار ادا

 ١ ا ريح طاببر نولو شيب نش أم نوأ شخ 1 0

 اور 0 0 0 ا اخينا
 1 ب اند .«ءورل) ٠

 0/1 ا 2 ىز جامد را سس كاوا كلل رح دنع

 1 مكر ١ل اوهيذ ردومفل ىريجانيد ليحرزعرسا دروعيك ءاللشت ويعم |

 0 ِك

 ٠ 800 5-5 ١
.2 

وُعيف دواس ام كيلع نمت أو ىرعو 000
 ! لوقفدلانم در كلاس نول

 000 مراوحوؤم تزرراو لو نم ميم برسو ىف ئيعودلفا

 ِ 0 2 داو عروفأ قماكزحنا 2 0 0

 ا وش مشت ىهستق حرنولا سيد فراس جوزكما لوين

 | 1 مروع عرريفانق سود در انيصر نولوغِيد * 6 لاسيمحت رك مدنا
0 

 1 2نجازم مدام كاز نويبورشب بلع يلغطخالو ىوعس نأ الو تار ان ع

 | ع اول !نحارنت اق مرة غنرارطمإمو مسا لوسر اييعاو .اب تلك ىشار او

 ظ يراسل تاب لاو
 0 | ئتسمل وسييلو ناو امرضحن 00 ال ملل نو

 ا 1 دو لجو عمر ىلا" فنيل مما

 ا وسنز ىه ١ يقل ير ةطدد دادي قوس 5 مرصد

  قهرتملا عب طوع :نابالاو 5 طل ا
1 ملا اكة لم فك أذ

 ٍ ا 

 درلاةزه
 نانا 01

 عدلا عزهام ان حاب...
 | دروس مع كرما |نم مولا َيَجا هم تلق 0



 لاس وعل تانان را زكي اما ةرحنلا و ىسن ف

 تا هيدنأد هيك ىف ا _ 0

 كيو ل ضد ورذ رثداماو ةابا انهسطعاالا ارم اربح اهم سا نال دا

 1 رح اد ةنكبإل ة نجل هاوي ازا ايل اعنف ف كرايث هسا ناف الإ و

 مد :اعاسو كالادرارقم ره العرف الار ابو ليل ام سي 0 اسوم مولع

 ناز يور ع ايزل ا«لارحم ةنكارماب
 2 «نيننولا نام زعو رون نورباءايشالانالغ ل ضثلاق كلما نع

 0مرات 0

 3 وح - و ىف بج 001 ا 00 ضيالاك لا ْ

 ا 0 ملعا جررل اكلتف ما
 ايبا هددول

 ل
 كالانو

 شامل ناعما ل لا 0 ,اهيل عقول 12
 بوق نارم نوميسياد لوا نوكين سا ميسو هئبدو نجلا ىلاررظ

 ديس: م ااوعبناو يفسزاوفرصو ورب مو بيحب وعاط ا

 يلهو كم مي ةرحاو لكل عد عه عتل ا دبر بدلا موي انو

 0 0 :عضر !مىلا اة لهي نام وق لاعنس
 5000 د بر كيحو بر ةرحاو: ىلع ثوع تحتل اف درا وب

 0 هدول نيف ا شعبة م قيد ارت يلاهذم كرابتسإا م1

 0 زادوا لاقلت نون مت مقراح ةلاوقرجي لنا

 0 ل احن عيون نم مريشغ أ يصرخن يزخب اقر 0 ارانمزا

 رسوب عر اور هر نآمادرونا قارن هل انم ىلا

 1 وقيد لاو

0 اني املا دمياط لا ا ناب كناد
 

 ينحل تلو جورتملو كلاذو لاق ميضاون اكله ىتعنملا مايا ضم
 وق يعبملاف مانياراشاكلارىلاو تولعتاون اكاع ءازجنيعاَوو نممم

 م افرترلا بر ةايز «مب .يزلابر ١ مون لعىحو ه

 0 ذا نمربرنو © م !"كنانهراو لكوحو م

 عىصخشال نأتي ملاح نمو 0

 مر :اكر ىرطعيلاهنو د اراسربدا ثِعدرهسلاج مول نح

0 
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 ١ رهتجزا توفقن ول ز انما ةلمج نمل قدح رم ظعا عفن ياو انهزم نس حاصر ياف هه © +!" ١ «لم ا ملاراصانورزمل © اسامي زلعجرت كس ناكر
 ل اق مرورسو .نونجكيوئيالايلطاوعسبو

ٍ 

 || امتزكداوهر وم ابعزب 'نحومسبل !بعشيو و سلاقتل ا نمللاسل اطيذو ةرايعل لكلا -..؟قيضو هئأيلو ]حرا ىلا ءانرمو يارا مساموس مالسلاو نيرل اذامولش اذ[  ميلعمالسا عمل ل اقواربوبا تكد اهؤاجازا قديلاعيل اكو رارلا يدك - يصارع عيلعمالس ب ا لكئشم لجن ولخوب جان المو مالسلارار ل وحبي ساو مرد  يدضالسارأل

 10 . م السلال ايو موت

 ١ [ىمازيتل ل ضئلاو مهلا ددلاز نيظعلأو مر ببر نعوذ
| 

2 | 7 

 ا :

 أ
١ 6 



 ءد اك سمع قنا ريامل اوحو مشي متفاغل هيجي اونأب معتم ميركل امين جو يلإ تا اا

 يليبلفاباتلو نوقتاستم  ىل هدو نوسف انتالااهسس سنك اننؤو نورمكملااهملا ْ

 السالا غار نوعباتلاورباوصلاو لس او ايبنالا عيجاباوصحيلع َقَشَتا نولوا

 قاطعلا ةيوعزلاو تك نوذراملاةبل لهاا مهلكاو نوزما 2
 ناطيشلال اك مهنبرلاحضفارلاو 0

 دم لا ظ اىضأ- ف 9 يو
 وهل اعين ل وسير باحة يسم وعو دع طوسسررنإ طبجرومو نوكس وكس

 دورسارمل اذ و نوبرا<# ولآ هالوسرزنسلو نو لرعسي أسسلا ديس فدقعبو

 تلون نسموي م/ر نعوراالا تودركت ئيمالا عدرا طل فنيو نوعبتم
 *ةيرحو لوسرلا ءارعأو نول فل ا ىيْشوزاليضل ب از>اكئاواو
 *ةيررعز مقلط صملاب ه ىناامومجكزلاوفلاخضو»

 هلداقفريلإ ظلال ارنا ىعومر ولك نامز يف رب قلك ال عانعرن اهبس ربح دقو
 لبنا رير ىبت لذ يف ارث فوسندرناكورغتسناف لج الإ ظنا نكإو قررت نل يلا

 تم نازطتالزرااوهوجا جو ص رإلا زب, زلالرلادصوو اقعسص سوهو از لعج
 قو نس حوهو لاح ا بخأو لطابلا لطب نموهزب ,يلعزو جالا هدر لاس ىسوم
 كناذوكو ماين برستنو لكأ نادل اًململ ثنا.ةلزتمب حيروخؤلاو ْمساصلاو نائوبلا

 مدلعإ يسب اءو ىبنوهئم ىذا اي لعأ ؛وهراصزيك_ىئاف هنكل اهنريناىلاعني امم
 110 1 ىلافنورناعسرن ا دان 55 :ن5 الا

 دولو رلو وسوم كرب ل 0 ىاثل منهما رمز خترش او 0ك
 لاو يا ماجن م نوكتناكطعاو !لاقو منباةائرل وس جوي عوئاال لع عككلزلاب ٠

 . يسيكو يوما ءابح هاون ارل اس الو مع هب سم ىل سسيلام كلاما نأ كب زواق اوبو .
 ن١ لفل ملو ننارت نلي مي اجار تلاثلا|مراو ايان امريغك لف ب الأ ل 0 )

 ذرب هو لمان نط هاط ئداوج ب قزلاو قشر الد ىرع تسل ى١الو يرأل و
 اهيورسب ووك ف منا رارلا نه كورازف زكا لوسود نو عد زراصسرت اع
 رلعاف فازت قون رتاكيرفتس نا ليج ا ظنا رككو ءاوذ طوي ىلاعت تنفر نع
 نفع يولجذلاشسلااب يكفر ارلا نهؤ مل ميلجتل تشيال ,تنالصو تون عببج انا
 لبارورتمؤ ونتح اذه يلو ناك ؤتسز رجا لّمك نإ زعرراقرسا نأ |

 ناري ورنا عم ابارتل جلا زاذف الام تناك ن أديل ارب قلعيقو نكيوم
 رمالااو مانو بشاوزكا و ليا ؤتسان الوتد نار ظن كاز ناكلالامنولا
 . كرابت تفز اوجرعلدأرلا نيباضارهو ا*ليج د تاق لوق ىئاسنااوسك نع

 ناونتميفيكف باوعداومل باوت الراجوه يذلا بح لكي ناز اجا ارداف لانو

7 

0 
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 ظ ليان يسهر اهيسلعأو مسمع : مويريورتساركر دوق ا اورلس ور اسداىلخب
 ال اررم رو رراهبسرير نا ا ا لسا اي لاا

 يقيل لاع عسيانأو :لاريلعُراهزمو ناأج "و داو يطاخو
 تاي ظ و روع ةمجرقو ملكا راهناب ليوان رميالاةيلوزاوجا يلو اّتيوذ ٌةطساو

 ها ,لاسانبلورحا هايبو ارح ملكي ثااوركن او نيرالا 0
 لا ةرلاخساب هريلف ىلكتو رب أطنحعئو نمرتي دور ُز اوحرهإ مز عو رمال عم
 رات وكانا هيج ا تناول ة حلك شيال لاس اهنا 0
 فيككريباتلا اب 0 اود لعل رب او لبست و يغسل ىلع دياع اف

 ١ راتب كير ضقبا كلاما او داثو رلؤذ عماربأ هوني نلو لاقت اون تيلط اان

 3 ترافل يزل ماو 0 يناثلا ليلدلاو

 ال بسهم نالت االم عمجاو قالب عاد مر أوف العم
 لوركا كل تنم تهاتلف تأت لا ءامملا فتق

 0 او وما م ملره اللعن مدوكعلب عي !مرولكو ل و اع مرتو

 تكيبرجو
 8 ثرأ نكرصلا مصل ذي راهالاتلدرتو ين

م مزمز سارق اوت الئ مل املا زهر ممايفلاتاصوبو ىف اعن نورب وَمُف انما
 #7 اه

سْؤماالاهاييالءن ا اهرحارع يضر لسه باررع
 فقول الها ويم هارد اّنلأَو نو

 ١ ثور نوف انملاهاري تلاثتاو كناذرج» ثوري الفراؤكلا نع رش م ص »ذاك مز

 ١ رهان دلازغو م السالاو .تلاكو مال ل63 هتيم الر نمد ءانع
 7 ”ةلفاحرك دلنر لا حد كنا ناسمالاارياي يلاقنرلوف ف نار انت نسر حا ساصلاوب
 وب ىلا برلاىل اداع ناو انسه أر ب ادا تاروبو لما ارينملا 0
 ليو ةرزو نسل اونستحانيزلا اعتراف ان ليلدلاو ربرعو يذلا هأو
 . ليارلا اواو لامت رماد اشسا زكا ةررو ىلا ىنسحناو ةدأب رلاوقو لفرع ال صتن اهسلع

 .ةتاعشتنا ايري لالرتسالارح جو ثمر دثمري مار نعمت العلا ءوتف
 لو نونمؤيل اب لواخ مسالك عامسو متيور نعي” مدور اكل ةيوتعرظع نسب[ مج

 ؟ريخو رس غبوم |شسلا جو !ةزمن ' م دقو لع يبوح اضيارناك ا فالكاو مسي

 ضعنو ةدروتم هقرط نه يزإر دغر وناو اكو ؛ قارطلا نع هاور اَكَرُع هلا نو

 نوريرئايلوانالعليلدازهو نا رؤساإ و ءهلؤه_ر حار لو طائلا
 الويئمااضل |و

 داتل قد -و لدزغَتل ا ءلر ارم ةريسمإ و يقسملار العلا ١ انو ْؤ :فاطزب كل ٠
 كاي 2 دوكيال لاو مرعب بوري يوتمؤملا نال كل يد زال جاجتلار 7 نه

 ع

 31 - هدا

١ 



 كلامز اًقورتيأر نعوّقعأ اذ رع ةررجتت نءاشرلا و مهي ان ؤةماملا دادس

ا نال عم لوالاو ةاز ائتمان عةزحدل يف اوكي هاو كش ل صمالعمر
 بطل

 يو سافرت اغيلاتو يت اهويعز عيش اهنا تايرفايرقا
. ل“ نودباعلاو ثورهازل العول :يا] اقاو مرر ىلا نيئموملا ظن يلا ثويئ دال

. 

 تشن امحاؤ موش لان م طيرسول ابحاص عكذايبرلا ف ةدبعاط د اعلا ير يرد

 نرد | مالس الاء ساق ىدلعتج تناكفأرب اوتيضشن ترعاه ينقع اا وشال
 0 هلال طابع . و جوج انا ةيكرلارصوررساى رق

 مع امناورب عرب الفل اجر لو رض مدعل اهاو ةينوشل ف اصوالااب نوكيامنا حولا نا

 يو كر رملا ليحملال اي: منسم اايعالاو بوعللا ينو ةايكال اكن مضتم اتوا نو
 ١م ظ

 نر تان
 راصبالاىرزئال لودر ١ ناكول فري مورعم اووه كرش رهاب لم اكل مويالو

 : 7 كادر 2:

 ظ لف رار ابدا فوقك ماي سامونءلو ف ند ترهل ناو لا
 اوبس لفن ل حلالا نالو ٠

 هك ادار ريال, لعل ناو يدلك عربكارن او رن ضعزياغيلعل ير اصنال ادكرززدو

 37 يي - 1 ١

 رمد يي



 تحسس هس سوسو ويمص

 انا رد لو ةيؤرلا وسوم يرد الكل اق توك سر اذا ىسوم ب اص از [م"
لرداوعن مالسلالعوسوم ناو نويثيإلانا نوكر رز

 0 :أيامك
 ظ

 ماو مد ىاخت الرل ومن صركرر
 دبجتياعرملككاررالاورنورلاف

 ظ

 ”يزلاوه انهو ربا ايالو لهن, ديزلو يري فاه يلاعرنو ربورخ
 ظ

 ” يسود رنين يتلا طاحالاوه ىلا اذان

 فاعالرا

 هلا عم
 لاكر دنأل نانعوم رات ميال افرع الاورب املا

 شوو توطقنمرب را صباطتحالو ها نو ظني طعل و راصبالاكرزتنانع ْ
 هوه ةراثقافو ردو الراصن

 مار نوري نوسؤوملااةراصيالا زر يوه ور اسيالا كررت اليل اهلوق كازو
 | سونا رئاسرتخ او ارد ليش الا مع ء مراصن اءكرزثالوانابع

 0 عمسن انهو" كوشو 0

 ظ 0 : 00

 ريس اا هرراطبو ريل ه٠ 3 وطرح ا يق كس 1

 انملهنوغو شيعيوعا :ايرثع نأ ناز نعابحر اجاب و

ا رايس راو ةرزفو 6 طيكو كين اير ضتاربو
 

 ا د[

ور ليْكو راض الاكررت ناىل اعد :ىاول اهسناعر اصيالاكر
 )ك

ملوء الراسب كر در مح
 ظ 5 امنا يلع ثيطلا فيطللا فطلب اف م

 ّ راها فعمل سالو ىسرلكس يبا يذلا ةولعو بززغل ايزو

 ظ 1 ْ مير
 11 2 0 هن
 يري مد | - منان | اكرص ءارز

 م اميل

7 
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 ىلعاإهسأر ا نازيملاو انلاو نما راما هضيرب او اليوان ن
 وعر طسماشيالو كدازكحتسملاو نافل ا,نمعت ضم لك ل دانوابلبو

 | 00077 يرو مقز تووفجاعرخاو نوبت فسلاضاير ل نطن قظانانمر لالا

 ١ ا ' ٠ هاينؤئتدز كو رعلاو ه كلم نم كيلا تظناذاوع
 ٠ . ةللاتايول نمر طملا نات 0 ةعتسمل الر اظتنالا ناف لولى

 3 ةءئبسزيؤل ثيراحا يور رم سلا اماوراضاطملا قحاهريسنتو زيارارلع
 ٍ مثير إئصر ا ا رووح زو مام ايباكص
 ١ : راوعدإ مصوتبلا م 0 انوي اي ١ رمل |! !]ز )ىلإ م صولا عماسول جاتك رسادبعزب و

 جروب دونيا هت طفلا تجاور الازد وج داور برالا بتول وولطلرق ٠ كير وبسم ارق يول هاذ بوزطلا] بة ةرسعتلا علاج بق ةالسمعاوبلختال نا ا اضنالازه نورث ايان يعيعير نورخسيكب !لاقف ةرغع خدر اريل
 مم يي ديوس | ثيرحجزمئروعملا ىف و انايعي تر نوزختساضي طفل و ورؤل ااه ثونداتأ#

: 
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 كاملا ردع ناس الوايشلا
 ول لس

 4 هوي ركز
3 

 ظ 0

 ا
 م

 0177177 كسلا رس نع 7
1/1 0 

 م

 0 امن راسو اتسألا يلب عسل وسباق
 4 ش ”لبلو " املشر قد ]هو نآس ٍ موسعشلار وارق نور

 0 كراش داير قنورانتاملا هاد اواواتب ام سلام

 1! راسب بونوب جحاو ثيرحا اهحارتفر ف نوراضتاكا ال اىَيلامون لانو

 1 قيال مارد ري مه تس اس ورسا لوس ل اه لاقمنكسباوضر بلاط يا نيىلع زرع
 1 00 يت للاضو ةرايشرلا

 ل 0 1
 ” ٠مم !مامالا جرحاو ديزءاتير] و ىلاعتو كراتملوقوفقو كياز

 0 ةمايعلا موب لج و 00 5 ارم

 1 تفرك الاطنس تلكبلاةفلحف ثلانرت !اىو زو 0
 . تورارعو ةصصرل ىفشعل !نيزراعاد يراضلال اقرمظعأو ريكس تفرش
 ا .لافرفرلاريعؤيا_ل'افؤ ةيصرب طيقللات انيدرماعزب طسلومو ىئاللازع

 ظ ١ يباجلان مم ةريغي  ةربسصتإم اعرب طبل وهو ةدبجإا هبض ةربسزب طرت

 ظ 0 ) (ٍ 10 قش موبل حرق انير زلال الوتتف رايات اجت ره ق ذل معو و ةيحملا
 2 ُظ ويقال نوال نور ظنيت ناجح بشك لاع يطال اسرار قراسلارابعرم
 | جالا او ماسجل تا نسرم جولد كر الورتيَيْل مود هارت ىلا فر 1

 ا 0 ورمل او ةراك )و ٌركارلاو 0

 0 1 ما 6 او فززاو

1 

 ا 0
1 

0 
الو شمر نع فتسيالو

 0 لتم
 ظ

 0 0 دوا| مرسجم ردع روق ئىلجرم عةسرمْش نو ىتمرشسإلو ئَتيمْشسالو

الاذاعبس فليثالف ما سجهل ال ىسججنا
 3 0 الو مآهو 

 ية تالكويهلايعاصقنوار الط امرهلاجلكنو لاقلاو ليقلاب لف ةرفيالو

هر ان اذ ميَسلاءدع انه شلاو لزااو
 ْ يقل متل ةعيحت ايدام هلال 

 0 ةيارالا #اهضر حاد تركي ْئييبشسلانوكأرم دور نأ او لهاظرمدلا ناو



 د فاذاذ فاصودلا نم ئشبو دسمو سال اروح !زءايش نالف ضال

 "ا رصو اههسوربسانوذل ثبحت ناو ل قام لعاو ىلح اةررئولاو 'ىها

0 
 انفلتخإل : تواصوالا

 ريوس ثلاقو ةلئامتتنارحاو تضو
2 

 قولو يجزم اواسو قاصوالا» يف يئيشلا _ءاارتش ا ناب درو ةوحولا ظ

ك . اوهر اة جتك ق حررصما تلو 00 اورزتامار وضخ ةيككوا
 م

ةلعابإ ايتشارابتعاب بهازملاو نايرالاو لائتملاو لا ق1 ا عرفا قلطي عقاولا اللا
 دكا 

 | اك هيو اشماب/طخو هيتيتح ةيقر دداعبسزت اذه ديو نوك 59-2 ع

 كال هلع هن اودمالا عاجاو مورا باو صرشبااريسزع ب هنأت فدو يا
 تنور و يرحل تيرح و رروو كلا ادى رامحالاو نامل [ىضد هرعت و ظ

ركذ رش ءاجالاآعأو ميريام ميشا ا نع ظ
.. فيق افاكرتجملا ناو ازاتشتلا اتالملا

 

 ماه هاوام لعزل كاد ةدراولا تادالاناو حالو ريارلا ءوقو ىلع
ده هش ىوفاو مةالبواتو مدهش ب ههاخو نا لاث نيتسا ظ

 نارا ه

و محو نام يملا نوتك:طورشسرو 5 ]
 0 الا نملباقم

عبلا ا,ناخو كو برفان د اغىق نول ال _ ع 1
 تارلانم قرص بلا اب عاعشلاتااور

 مالح اراش ا معنم لاو طارش له عم بابلو لامعا جز لاك
 قل دتفاسم توبوا عامشرلا صئاوزلب اتم نم هج ألو نايم زال يري مارك 1

اف ده اشلإ لجدول سايد قضايا ساؤببو
 000 فو ىفاناتفملا][ق رس

 اصيل اج ةيول اف مالكا نال ظن ريو اذاياىلا غرس ريورب طارتشملا نع ظ

صح دوك ناز جل لاو يرب نا بحول رول ةساكلاوزيول زئاجناول ليك
 يجو ن

 0000 115 طه مناع اهارذال ءهنهاش ظ

 ةدراولاّتايالاناطوبا رييوسلاةلدألا مو نمو طخارتلاة اة
 مورس ةيارلالوس و

 الاو ايا نالالاررل طوف يف مسدانعو مهنمتل كلاز نا باك اوراكشنسالاو الفعتسالااب 3

 مف ملل ام اير مول لبي نااولائس ىيحونم اب ثاناو ن عمؤا سلي ظ
 مولا ناز نوجاعيعم ومر زياني لو يرق ريالا ناك ايرخس انهو لولو ا

 لاقو نادال ليد ئقفولاو ف المخالاو 1! ما مراوملا ليل بدر ئار ل هرم ريلعس اوم

 زمنا زعلغرلاو يعاب ل ةعلإو ىبلو القع ةرتاجولاوت ساب ار صمايبخىم الا
 لك ذاايوانم االوابتلاعس لع عطاةزيار و رشسلإو يلو مولسلاريلجوسوم لوس

 مدور نا يلب رانا كسار تيارو لاك لتس كا اجرنيقاو :



 هسا ت24 . سس سم - 011549: ةيهخج بوو سس

 هر رهو ازلوصرفىتشخا الو 6 لوط عامل و يهرب الوه  اضيا

 ا تلا عن مايزوكو شاوضو اينرلاله سيكرت ىعضل عوض انرلاق كام نم
 1 بة ناك الع د

 ٠ نتاكاائانهو< تيارو راو يثرلالعووق ماقد مث اصداراودا غاو ةيقابتتياف
 " اوقزروزمتلا ضن اكاذاك ينانلاوقابلايريالو ق|ابدن الأيندلاو ىرب ميلاف شا
 1 0 ل بااضب

 ١ سن نم سا يوق ازاؤةويلا ممهرم لح. ' .تلاسلا أ يهاز جرعةرزفأو ةرابكر
 انا 1 ل ار ا 1 ل ل. يملا ص 0 يثني ىف

 1 م م 27 و هي 1 2 ل مه 0 7 : ١

 ٠١ ةلواعلا ءيحناو ةرايزل اميتسلاراوؤ ناعيسا يقر ياهو نيعلانور ىلقلاب وتس
 ١ يظنعلا طر عملا ىشفناو ل جايا رخعاو ةرايزو ىسعااونسح يزال لات اوت
 ١ ديعولاو رعولا ب بعل تقرذزوو ناوملاو نامزإل ! صنع كرصم وهو ليهم نزو
 22 راهر نببعك ريمعت_لاق رثلاابداوبالاوهررعولاو ريح ابالا نوكيال دعول |(

 0 6 ىرع وهزم و يراعن امل هن رعوو ارترعو اناوهن اوه

 | ١ عامملاؤ لاق نزكاوع ةدعوم امو ةر رش وهملاو از امزح دزل ايفر وكما لوقو
 مسودرورفوناقلا مر زق لش روبز جاو باكا ءابلا قو يازئارسكيى ار دز :

 نم لوعئب وع لوعدوهو باكل ارونرلاو لقلاربرم او ارونز دوار انت او ممن 3

 ظ أبرب سارعو ىلا ىف هر ايزت ادرلت نا يعم او ىئنا مالسإ ل عوو ١ باركروبزل او بوبر

 فيز لوق وامس هلو اهرلع:لارلا ن ايزلا نم مرمَت ا.زيزعلا رب اكو نمثل ا هرارع
 0 مى ريل طا لوسرإو الث ريهصنعوسم وعصؤ و ةزادزو سلا اونسحا

 يرائرانلار انلإ ل هاو ديارنا هازنحر اذا ل3١ ةرايزو سكااونس حاز يزاد
 - لئشا اوهام نولوتيح ةوك: 2: نادبريو ارعوم سارعو نا حاله ان هرائم

 "ظبي شكيهرانلا ماركو رنج الخ سو امو دو ضيبيو ازييزاوم
 ١ قس نعرف رعب وسح اعرتحاو ةرايزل اهو ميل ملا نبي حا اييْسب هاطعأ او ميل
 ١ لمن اونسح يذلا اق ةيالا له نع لىريلكسإ وضعا, )وسر لثس لاقدر ا
 د !يزلاير ني رجرةياورؤ و هاج لاظنلا ةرايزلاورنكباهوسحاايزولاز
 0 2ع ابعكزب يل! ياور نما ضيا حاو رلالج لج عرعرل ادحرو ىلا لا
 1 8 ب نىىلفجردرم السمسم 'انسببا جزع او رالالجإحرد ارجو ىلا غلام رانزلاو

 ١ تانجلعو زعساثعي لون لي لعمار صا ل وسر ىوع#ل اك ربايكمشسولا
 م

 6 ل
0 



 يالها را
ىبمك 'ةزايزو فسح اكرعيو سازا م مثرهاو ىلإ ىلوا

) 

لجو جارد لل ايالاو حنكا
 لاقو اضناوسوم 0 اداأورو 

ىلا ظئلازاق ة ةد ايزو ىسك ااوث سس حل ندزإل ثعيرد | ضر ئيرصلا اماوبا
 يف فن هسادحو 

قلي لاق ئيبأتلا انمرتكعمجو تبادصلانم دوعسبنباو ةفلزحرلاقو 7
 لئياسالاو م

 ابا لعلد ةنياوشقلا وسارع ةرايزلا» اناعس ئطعاطج لاق هت
مو اهملعرت ازردقو ::< < | ءا هوزجاما ظ

 |سواناو ”رايزا ارسم ن

صر بلاط يبا نيوعلاقو ادم قا لاعبو كر أبت برلا ةيذو
 ا قم رعب ئ

 نمهزكسابعزبال ]كو و تنجو ىلافنو 0 ”ئنك الوز

 7 را لاك لجو كسا يري

 تزرع مولع ساجو لاني نسل مما اناد اننا يدير يي
 مس ورفهسلالاقو عاصم علي لاو افيرجرتك بس يديعئت ىنزبيكز م ظ

 قى درا و سابعتباو وعسنوسابجو ةفينحو ركب يان عايز نابت
 ويلا اًالانيلا م التخإ ]نا ئيئلتح اهنا اكول و | هيف عزم حاره ]

 مخ ةوبعم ١ خمس

او اش لاو ماكاو لاو آ
ت اثات ماك

 0 مساق تل

1 ري فالتخل كلوز ماع ةنيلو مرر اصبالا ئاعبس
 2 هفالتخااهُص 

 فينو كنيس ةضدلا فر اصيال امرها يورد لولا لعاوناكمرما انلع اينرزاو

 0 يظنون انبرى دكه لات لق لقرش باول

 مر لب لاق نع ةيعإء ظتنننولوكمأتا ارمانا تلف لئاسلاات ثلا لجو ا

يلا ظنا فرابر ىفعلاةِرَى و لظفاحوزع 1
 ا الكل اعتلانأو يارتنلل 5 ك

 نا ئينو هير لاك يريالسانا نوعيزيمز ل لخو هونك ذم ود ير نع
 اوصلاء اجاو ةئسلاو نازفلا ل ددقو ا ده 1

 1 ثيرك ل هاو رك الاون

 لاق, تسلا يكزفاكو وعصر دبلا ةليلرغلا يري طانايعر اصبالابةمّقل !ف ي
 كيال راق اول ناو ةتيذحتلا:نمدزعرلوسدو هساروخاا1 ناك ,ٍذ

 ملام 9م نس عن عوأ او مواسم مزج ؤساةوري ناز اه سالمرقوف نمالا ةوري نو 1

 ' اًدلاب احر زلاوه ثبرادولا وج اح يذلان اكن اقل او كرش رشلالطب مدنوعؤل او سو او ٌرُهسالؤل اور زئباصلا# لق الوفي اكن قيفحردرحا نيكل او
 0 في وسرو رهزمالكل عج ناروجي اي 2 0

 و تبر اه ولا نعيم الع الاسر بير لق عمي

 ا ماسالا مشل ارا



 الاد زباوصل اميلع عمجاف لو سرو يسار ااقو عقلاتع
 206 نرا ل تاور يي2نب3 كيش 05.
 كنا ار رْئاَتْءلاموي ناكأذ | اعني قر الا ءادرامدو الهوة ا

 0 "0 اهايبومحجلكف ري ظنلاايادص عمدت 7 :0:٠

 ام هةيتضزم
 . اهيصورتلبتلا موازاة وفري لو مرس ف راوغوري ملضرهلاو ناومسلافانليخ

 ورتبلا 0 ال هذ امخزب انا دام احواشرلا رثزا
 0 5 0 1 00 0 منيع

 عاجو رع 1و ناجل ماكأ بحاص بهرو

 هيا قى قميبلاةاوراعاضيادو دموهو :نكبو لان وريال نال
 كال ناو ان ,ترايول جكئرلد ارسال اامزخماهضر صاطلازماورخنرا
 ٍ 2 زم دوم كرالمو :ئارفلا موي يفلح مول نم اعود حا ءعوكر اءاك

 : ركل هو ااوظنو ىلا اندر أبد دابر هلع مق منن اياز
 ظ 7 يلج عكار نب اي دعرعرطارحو ىف زحاو كتئرابعو جدل انريعام
 رشا ارفدَع طولك ىلا اعددس نآ ل [5 0ىريلعس طرفا لو وسر ناب امصلا

 للم ق2 .المو 2 :اكل+ ةعقو الا, يعمم نطخت تلم صمم

 ٠ مدع لح : 0 ود ناوكز اذ رىقل معنا دوك ميالو مزن اصف عاوو اور صيبا

 أ

: ْ 

| 

1 

 فاعلا ماك بح 2 2 اوغا_هكل نيك ك اير عاو كزادسا اولاقربلا و

 . قبقئيمؤللاو تيداحالا هددت مار الطرابلسي

 مدو مود وكرم زملا ثييداحةلاو يدل وعموم مرضاه رياوبحو رمكلالماو 1 هموجإع

 ] 0 انيدلا الجو متن اود عوتمدملاو ابدل يكرعشسالا كا | مزح

 ٌتوجيئيِضلملا الكارروو ك سالب جراوضو اقول يقال و زا

 1 يكن نيل زداعبس سود 07 اضيازج ا يموم اهتوبتل لاو

 اماه بيبر هل زمول يل اهن وز اهدنا يريد نجا لخر نبك 0 ١
 | اذ: نوح و نيم اَوح صحاب | |مع اجبمذف تقول[ أةلامدحر

 ااو اناس ك لاذ يهمع 0 معا ليست ا |

 0 ذامهو منوهوفاصواو 7 ل اىساز ا هوي

 شاين يملا مايل اةباوؤمصل ولحد لاللجرلاو يوب ناوي 0

 دهيبشتلا هويام ىلافورز اهيا ا ىضزا بنصئلاو
[ 1 

 0 "ا ا 5
 37 0 إ املا هتبشن ليتقلاو يبشتلاو لدوانلاو لاول نصعبلاو ادارتلاو ل
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 . ..  تييعبت ايلكابلعايت روج رخو ايلئارجلاايلعورنو اها ضعتنلا ع اهنا
 +. ين وي رد كوب ينملاباتكو مرلعسائش نزلا نيكسارلا قيرط يرو ٠)

 ٠ لعلاو '

 نسل مايا زاهر ساالا ليو اة عامو لاق هورس تءاعءاطا لو ةولرإ |

 ترن ضر ليسجزن رج نيرعا ردا ررعووبا ابلملخو اهيحاصو 6

 دزدالو ىعفالو فيك د و اهنٌق رصدو أي, نعوذ ثيداقكهلا ةزهم شبا ]

 هي :مسنرن ىصو أمم ررهائضدإل و "ىريلعرسأ مدن أل وسر ش1 ظ

 دبا ضواو ف ضمد لة[ قشرصبلاو يسوق يدينك سبل هيا
 منشنو 6 ظ

 تير او نافل ايدعتن دلو تعش انشل رث اهصرم ئفصرتع يزن داو
 تقسلمردازهعو نامل !لزفتو لوسيل قدير صتبدلا فكلاور نك يكل خندإو
 تاينالاورطمملاورا قولا لع نوقف ظانلاْىلتحا ناو ماكي اكاد او
 ثم دقو بايتراولو كشريمّب اكناوعنسلاو ت اعِصلانمدروا/

 تاعلمم ارز اانربحاو تانرح ا نسايرزجو مهران ارتهدلاو رعد انا اوس
 تدم نيوشارلا ءانلك انسو ينل كيلع لك ميلعبس م صول از اوي
 شرف لي نادروهولا تاترحو ماياو زجلونلااباهيلغاونم ع يرمي نم

 بلاجلاءاراو ىلاباو سانلاكضفر ناو ئلس نفرد ان كيلغ ىعارب وذا

0 نالسالات الاقم بانك يرعشسملانسحنااون ال اور لوتملاب كنز ةوفرخز ناو
 

 ظ كل فاير اقالا نسل لهاو ثيرحا باص لعام لعب نرش ةالتخاو
 ظ )مريخ اوصردالوسر نعت ميلا هاو رامو شان ع نم ءاجامو ملسرو ميكو
 يوه سلا ديول لعزل ال اواو م تبع عرسان اول اً انيس ك ناز ند نودرب و
 1 1 ا لاقابو يديب تئلخلافاك فقيكالب نيدبرل ناو
 . .كلدر جو غِسو لاو اي اررجورل ناوانيعاب رك اق اك ف يكالب هونيعرل ناو
 اا مالكلاو قول عسا مالك نارقل ان | تولوتعن دل | ماركو لاو ل الجي اذ ذ



 || يقول نال الشلال فل كتبو زول باقل لاق نمل
 ١1 رباتلإو ارب اي معلا مويراصل يريرسا نا تول وينو قولكيركلاةبالو

 من نعم لكى احا نانو نع مزال تو واحلا هاريدلو نونمؤلل أرب
 ريع نها كيرلا تردد ناوايثرلا فريؤدا شاع سال اب ئسوم ناو نوي ل زكر
 13 ثيبرح ام او لب مجد رار كاارست بهزموهو فلسلا بهز روسو ل ارسل و لبا ايت كناري لغ 15 لين
 ٌْ ثيراح ةدلمو تاج اك ورن ثيداحتلا هزه يل: يللاق ديح,مامال زباسادبعل اكو

 رثسسلا] حا ئه نم مم ا موصى نيد .الاذ نقارذالا ديم رارخز اقو تانصلا

 ردإإ ضردال وسر نعيسر حالات ءاج اكرساىلاروهالا مرتع ب اغامأ جرار ء ارجو
 ”عماج امانه نما ابا بز لفرز دصرم عير نورين لما

 تيرايحارع ناسبارحريم ارلاتسرمو نوهار نبق اهسلر امو قاحدلاز ىف ء اه علا لع

 0 اعحدملاو او مارطلا ىورنماهاور لام يؤرلاو ل
 6 الات عنتر ارعدالاو داما لاي م

 ش 1 را ا رع
 ظ مولا والضيزية كامل مايزكل مو شاع ىف دية ئلازوكبال ذا فاك
 17 : ير لومقاربرإ اراسر اانملاسر فرن اسم اةنض ترك زوو
 ةرزكل ا را ماع عرش و دلاسلا تالف نكد او عيا اد مل ارق
 7 نقبل بوزطملاذدإل جبرا يرمالاو يزالام هاو دلا ردو
 يرشسولازعو زا لال )اوشا ةوكولا نظمت ماع ظنيت
 بلاعرمو املأ 0 ريما عس هلاك لنا اعا عل
 2 علا ار :1ن اكن الوم 0 ىبييئموم ا

 1 يسد السقا ا 001 ل ارتمف

 2 يالا الو و تس روس نان نا نأ نيكي اوزرح مركف لونج لاراعلا لول ارا
 علوردارفوم ب امجالارغغ ا رهشملا راس لاقو :لزجئم ان فرسام
 . كتلامصعلاك تاتا 0 0 ب
 0 هر رتم ص عيشا النسق

 00 5 و 0 2 كانا ال! ىصعإ لو

 ,هيلمتلا روك ال هناان رنع عل 0 وق ١ ترد !مرطمب بئيكئانقوالصا
 اراب طلال نارل لوصاو

 د يع 7 وليا جرح +



 لاجاررخلع اهلالرتسالا #
 امحاولا ولظنلالاجإكيعو والو كشري

 د سل نانا سب وتزود تمتاز ا
 نعرف طلبو لعرياخما ل صوناو اه ت ايالارابذلاو ليل ناو نب او

 ب اقالا ثيرحأر باوعدل رق قاوم ألا نيد كذا ا ليوم ف نميرارإب 1و

500 
نخيل !أوراوو مدئأريكزف

 -رةوصعما 

لس وريال ومو لوأ[9و يش سو رعد (ىلص
 ف

ورلاساْ ورانا الك 01
ارلوزأو يحاصر مب م دمهوغدحا

 دم ناو 

لوسرو قب ءملصريلخ ساس ظ
ناو قحر انلاو قحتكاذاوم

 .٠ راي ةعاسسلا 

واوصناور وبتلا ف نم تعيس نأو أهي
 وراس ال نس در

 00 اعصو ات ار تاق
 مؤ كناث رئتفنو ثداح

 كررت ال نأو مص اعيمساوشو نشر ,سسيل ناو ليمملاو و ةيبشسل ا مرو

وشال كاز لال او كالا تاو زك
 00 وحلت عيمج 

 ظ تاوكسل ازرل عيجنم وصد طرأ تقي اهو اد اولد
كلانا و رشبلا اهو : ام“ ايالرر ايس راح أو

 لوا 

 * قت كتف ندم اححاان 00
« هرب :رارضيئتلا يسن ناكل |

 ياو تصلخا ب: يذلا 

لاب عب لونلمل 3 ب ضم لوف هنحْشأل «
 , ىتينل داسف

 ا * تستثمر ل اغقوف تذدق

يتصالووصلا ذا تفمو 1 ب دل وحرب اهئانايو
 ظ . 

 ةريح أ انرفرتو ااسوستم ه نكنإل مك ورب لاروع 6
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 وجو 77131 1 -1

 ا ش م 0 كل م 77 ا و 5 ب 2

 1 لاخر ا حر 0 يقفون وا حتوم ع اجاو لسن له 00
 ١ ةنجمينال لاه ماو ربعا موق ناو اباهاركرب مبقحا ارمككو د71 نم
 مدر شوق ههنا ان يل اقنورن اج يريدان اجر لب رانلل نفاوو حالو
 ةوعاطا [.نلاو لاجل از مشفغئهامانهدااو ميتا

 ومالا زئملاح ةيصعمازا ةرضعم ارو . .لعاثو لمد
 اقواولاو ضامزمت اورصق ملا نعةائامةفانامو ةلالكاونل لع ةنئاعاو مقنع لوعئوو

 اتخااكديزطل عار ءاهطميختما عمالاواريدذت ععوم قسلعاو يوسانهز مو
 1 ١ ممعضهوا ة/ورل الع لون أب ترل'نعب أكو رب ومس بشهردوفو بحال

 |. رصاح) احلا

 ظ مناة ادنادرد

 ٠ «ييلافوناكم فرظل ازا نوكسب داو ناورعل ايون ئنبق يلم اي ار روم ف
 يح 0 : ' 2 1 5 7 ىف 6 ص وصوم

 | ل وس فاض لونك ل يطتسل ىيدق و ىد الل ىف ةنايزلل مترو شنخللا
 ١ ..ةيلوعمل لع بوصنم ناوكالاو ل عافواولاو ضاهلمم اقلط موانع لالخ رلازا
 . ”ؤرفو ارموق ىسوهرارتحاو ىلا هن ءلوتل ال اصي اوافزح ستور اك فزد او اذ:

 وم نوم 5 را ىو اونو بنزلوا بنر نعم اابنو سو غتساو .
 ١ جيلعتلا ل ييااب قلعتم ىلكرؤل اب لوقو نامزل زخم ابعوضو اذوك نولي ن اكن م
 1 م اوزلارئرساهواذ راما نمعب نولال ىلا اورظن ارابعيس نإ ةهملازصاحو

ا ذ محول مماخا اوصلخاف لدن منولاو ريؤتلا لن |5
 ١ راو نعانلاوطف م لال

ملط ميلا مهول اقتيالب ساقها, اديني فوك هر 0
 ١ وج نسل 

 4 ابنهم .
 ١ 1

الدل ان اضريسس ور انجنوكأ مكر او ريحا موق نا نيد انيزىلع
 ةرابعشللتف كم 

 ١ ٌيالوراخدببعلاة رابحة رب ادع ضافؤحو رنج اوطوو ريع اورق دزاهالا

 ١ مامالا نيقرامل اديس لوف مرتكو لاص ءولااول ارق زوو ايو ل
 موهدج م

 ١ ةوروطحلارد انك نارعشلا ]رمل فراىل لاثو ل اصولاو ةرهاشملاءامدالا اكنازهدل
 ١ قالك ورغم قلخ ال وقل يلو شما وهرب ايريس اكو دوروماو قاوم او
 | اوتانترمهموهو مثلها حصا ا رترصمجو فوقوللاوعرأست



 المعدل ناخ نولوتقاماج خا اناقس لاغ كوضوا مرا ١
 ١ بز اب اولاع فلتلا الو قويسلا هد ١ ظ

 0 0 اعف !قدرش علال اهلل اتفرشمل انو شر اًنعائش »8 ا ظ

ةربسب ع اضم هرمي الريعلانإَ نول ةقاماو 77
 .قيسل ةدزنال اوفقراصإل 

 تشاء ا'ههاانبر ا لاق اينرلالاوبهذ فيكم راقت وو فلتلا الو

 رشسلرشع الشعل لاهي ظن م شاش عزمت ادملا بهزم مييعاؤ هيرو عا
 هدونالو فراصرف صيال بح اناو نولوتتنام اذ ظذاول انف كرابح اول انه سلات
 ا ضن سكترام اقع اولاتم انو يل

 ىرمارطاولتت

 0 راو منال لا مهنيش ينلاوهو كارلا يلف

 0 0 تيمرو مع مير ترجل قت رف الل مالو عد
 و لم ماعم ن او لمي طعنا اريجؤلا!لن وكاذ طم نك

“50 
1 

 هاةنعردلاسرو يريششلا[حو 5 نيك م ديحر وسن اإ اوىعدبحجر اق سيلم ا و

 و يان دسار ناكر لكي لج ب قار كللقلل تااقانايداب زورا لكي! تحل
هم تسر رد نازجا رهو تفرد امسلا باوب ا نهراقو هينيع

 رلوقن] ناو ان

 بلوق انا ماه در ل ناو يوضقلا ةيترلا كلان : ىلعاي اي

 راحة روم يع اناوس يل نظناه كيو ”
 5 ةمورولار كل ابو ايل روتع عمدا

 0 .يدراعلا نهم انماوءالوهو لاه زاقئادهاخل ودل فايدة

 عمهديلا ةليسولاورنز راسم ىف لطي ازن ازا ققسي هنأحب نيا نا اضرحا
 لئاثلا اق مهبق عنو أ هر ابحثي هنوكن عرافتلا

 هرم طرانلا ةرحاجو دج راباو ا ةيميلاب#

 مهنا شار 1 نكسللا_جاوا'نمرسلا

 ميركل ويلا انا يزلادهو م مالو ع ةيرهز» بحوتست
 زال كيم عضو كارتر خرذو هلع ليت /اديف ثم قونوحم اقام
 ت”2”٠)وددت ؛ارب نلف اماججرلا دو 0 ل

 مز اكريك هايس دعا د وحفر لعأف ناو تاقولخلا ايولعن ام
 0 اق ملم عل با را اح

 ظ متالاثلا ايلأو



 7 (ىيسم والو ير ذأ را بف ل انلإ دو ساس لا ١ تلا 1

 2 قمار 0 انارانلا 0 0
 ْ مقماباب ' ىلا[ دعب نيرداسل الن انم جرس بنك ميلان ا

 ظ مل تسال م ةيرؤمل زمرد قتل اور ملقا لواء ىلا هسا تاو
 ] انام ابازد .رام نوكيفرحالاره اشبألو و جاللادرش ”نوكيترتبونيلا ايلطال
 1 م. عماني ١ 1 ا 3 0

 يا دا ول نورا 527 0
 0 000 ايل اوراكل ا 00

 5 ب لاراخنا سا هكدا ادد
 5 1 0 هم ب 0

 نمركأ يقلد اوصر ندري سيدرسيناق أب اريل اروصلاو سوبلم او بوم او
 لق از هناو ةنجيزيكاوبذ ارح ةناونمرو لع اقاككداذزم اهنف امو نانا

 ليلث الاتي اناا يلق ..نكلو عت كنهليلق
 1 فتكا زورمجدلار قنا ندمشيلا بحي ماطعارمساف عم اخ دك و
 ؤ هنعولشرو ىب ادري مث مث اما اوشانايغرهجووارو م/ىلخي اذارن احسن ارخالا

 ا .رطخاملم .اوهو ياسر نرش كازا جمدلاانهذا ببر الويل اونئتلب مد
 . ةرلئاو متائاذ بحزم عمد ئيبحن الود نعامجسالو لابكا فرو ريوا لابلااب

 ا اب/نبيولا 200 0 0 ىارسزوو 1 ِ
 | يبس دروهو نوثرأدلا هت يزل اوللاو ثول اهيل رو ل

 0 رو سار هز لان نيل تراق هلو ةنجلاتباطر وا رايسو ب
 رتناها دوما نباح اب ازع مم زارألاب ناذ رانك هاذ سفوح
 ””لدصرحافراو ماسح فر اذا باهل در !هنقيبلاو هطفو يذيو
 ا و /ارباؤ ار !ارحو ايزااوهم,ولق فرألل اونه اناس د افضمو ميابباو اراها 1

 0 0 لا 1 0
 اا ميلا هر | كاو رزومو | ىاج د رلع ار نمول

  براوولإب ذا اوم كلار مشن اامو رنعرعبل 1 بي
ٍ 

3 159 4 
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 يعؤرح' اريسنفيلطاذارسلاويرويعل وح هير دعا مز ان !موعل ارصّدمو
0 ٠. 

ريري النعمان اةيدر الجسانلاو هإ هع
 لوجو رع اون ديا قن درمالو هير 

هارب وا ىردار اسرعو م أدلان انملال هاو انح
 ' رس يفضل هدعل 

 ل مسلي فمر هن نص وحال وهو هياؤت ديردو اريرد نمو ملزهتسهرو نايراو هيلع
اعمس لال فافلال هاج ا ]اًحوهو ممل انباع قانون ةزيردالو ةرباع

 ' ةنحو ن

 ماايبطخج الور قول ار اثلا فوندو دو ون دكا ةدار ار عربلف و سسلفارازو

 ديبعمو نيزلولا برزبار ندركل ا زيراكتل الأ لاحازهو ةتثرلا كنار يوس

 قلقتت اءاةرار هلا نآلول اف لاحت هها ةدار انا ذل وه رممن عزب ىح عمها اوما
 مس رار ولاا عاور اكن لاب اعمسا ةدار نورك ةلونم دربال ىرفلاو ثر اككااب

 تلافلفشلا ل وهو ددلازوب اونو ماجا و ساشلاو2 لاو تملاو لكلا ةرار

 اورالءاورلاثلاو راع در نع ضرعن أو أد ةضاشفاو اعابلط ما فلغاو ار اح

تلاو نجف ب اعملك نوت ءاينرفو قالا
 وهنا يرنعو ساو ا قون

 مرهوو دوانامر ةيفوصمخرب يزلاوهو هنددنرب كو ريري ناومرو عبالاءدعلاو

 ىف راما ناو لع ريس عورة اانهإ لصلملْنه نا نوكزد و صييولطم هز |

 فلاقرنا ديزي يلإ يريس نع < 6 ايش. ممردري هلو هسايبرب نإب فامكاانهرلا
 تالا ني عويض ف انهورقلا نبال اق ديرأل ناربرأ تلف يزن امو لي
 / ءينرج دلو »ب اماو يك امزاول زم ةرار هلازاف اعرشسو |_.>و ةرطقو الع

 لانو والا 00
 ةيزلبنرم) اكل مبحاصرسيلف هتراراارترأرا حازت يلا تاقولحلا نم هاوساف
 دضز ند ةزارالا رهو وف ةدارا ياو رعهزوصحاونبقإم ماورو ةاضرو

 ظ د ايلتس اعاد رار لا لغرب :ىلعأو لجاوه سر الادامز

 ات هسنو راقعروضحعم كلا اب ةرارؤلا ع صرع ةولخاهاو دا مول ادا
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 0 عانارق يرنععيماف 0
 مى ”/ 821٠” 00

 و
 0 ل 0 ثر احاياي) ل اوف
 دينحأي تلاقو ميلا نتئثلاو فاوطلاو

 ىدسو بيطرجت | برن م ىفئلا الول
 و نم يرئاك قوش تلا نا

 ىسميف نش هب يدبحو ىه
 تهكر ا يا ل او ل دينجاي تلا

 امكن اعبس ثلاقو اهسئار
 نا ل ا حا

 بدوا ]2 اولحو مهمه هليلا اوررب 59
 ا و 2 00 5

 مل قولا ةرْسْنإل كلاوو اهي نفاذ فزمالكنم ينج ارعوشنم
 2 00 ا رث م نمو فيلكتلاروط نع نآشدال

 ] 0 نلج ل ةلنجواغ كان
| 



 ةزلورفاهتساب مساوهلعبهزي سئ لاو 7 ةزللا هس نمرلا هل از اهو ال

 _.اوفياماليل_ددو يس يغمل اهواي رسولا يرت الامؤوّس

 يملا ةرضاال اهلا ةز الو يمح ولو وصكا اب يإم ناولث

 مضر ا الو رييعلا ءاملا أي ناو تعرالشسوخرلا قناه اولو

 سكت اواكارحاوماب هفىره الر ايلا, ىامناولو

 . جدتك لكتكذ 00 اذ ةاوقو

 ولعل يلار تيرم ني حلا بح اوس ىئتالاولاوو ن ومس ىزععن]وق و "

 كمر ةزلاو نامولاو قلقا ىسدي قوش نإ بيرالو كللاذ غلا
ديا ةينايلاو دب رمال سلق نكسيلام لها نها

 لربات اكلكذ نا

 ٠ لقا ذولا يز نع سرؤلام ب ن اك نم شالا قاشنسارباقو

 اذائ سؤ نم تداوه مما قارنا ةساو هاا نمااز / نمؤملا لا

 نون عاطاأو اقم ا أر حرر عنكس

 0 0 اعمر اا ا اهرلادجرد
 ناس مانا قوشلاهاواق اتشااو اف قوشلا طرد

 العر طاف ارسو عفاف وارنو شاش دليل ذاكسالانأطاازافسال؛ ١
دو أر مطتسرز ١ ىدلاوإ ارنع هذ ااطر يبا ريزءل اربع اهو

 س انل اطنخ اطل ا

 , قمقوتسلان ناق وغلا ندولع ار ربو ليحمل ا مربكل انام لوتين و ماسشاؤ

ي عن لل هالك انطسسنولو كلا درعا
 ]وي رطرر م

 ا انكيف مليار نيرلارسس قتحم اماعال از ا

هناط تلاتف يلعا امهءاريملاو قوخلإز سأنلازنتتخا ٠
 قولا نش رعبا ىلا ر

 يحك ل ان انهارت انو, نارزب اغقوشلان ذاب اوتقح و معو ءاطع نب الوق ازهو

 اهرانا ف ريكا اتا بصول يح اوول اقار درو وهو رلصأ ىو اهعدلوتموو

لعاقونسلا حو ىوتسلا يرسم مة فاط تلاقو قونشسلا
 دم نسال او ي

 كااقوتسلاو يمتع "او مْيِكْىَمَح ازا فرامل اهانه لج اق فوتسلا لوين يرسلا ٠

 بتلاغسقوشملا ]اني ناب انك صنع وتر ق انتي لع لشي ئسلك نع

 اذني يهلوهرت ور لصكو هرنصي فضح هاف يول ثييحر بو ةبلطو '
 ااوكوازأو ااينيساشما كالا
 فوُسااليفو بسإلاكل كلاز ىفط الا موا ةقرول م

ا زعجزد ا اقو منع اذ بوب !يلغلا ب وه ظ
 دولا اب كلى ام اتنرآ وسل

 لاو ةن 0 هيو اوكبلقلاعدزن فوتساليذو برغل اواقلا ا ةيضو

 سوي دإ وك

 نيثراعمسلا ارو نيكل اقب

 وكئأر

 أو



 اا هتان 34 مرعن يزلات دو دحاةزيداميلا انللار اظتناق وسلا
 ظ 000 ءاو ممو:محعمامأو ب انعسسلا 3

 ارا ”"ينراو ئشسلا بام قواميس قزلاو اقللا ابل وزئال ةبحنأناف 1
 / جاو هيلا كتتشالل قبكلاتبانبإو :_يناوهق وثسلا زعم مكانا
 ظ 530 ان هئرحاف هناؤل لاثتغشساالو هتيحاريل اقوتسلل انبالع هئاثل ىلا

 اصرلاو برر ارخاب) ارث نم كئازكو ربذيل ا كلاذ ت ناز نمت قوشلاهرركلا

 / ةلسصرل كر سدل هلاوريلا نوكسلاو ف ذكر متلو هاجرو روؤحو ككشبو دنع
 رحل نم قوشسلا زل !:ابجا ود اير ارغو ةبحن !ماىحا نف زهزكو ةرفب
 )"1 0 ف ره هو ل ١ ١مؤنأ ا زايلئلان اذ اولا اوداضؤيلانمبرملا

 10 هوك 0 اف بادو لعوب دج
 ظ '

 1 رك اهنرا ما نرش انالزارو 7 0 52 ا
 لا - بل الازرااابلوزيؤوشملان ىلإ ةشاط تيه رك تلق طويسا نع
 را يمل قوشسللب وم داو لاحجلص اكل ييصخك نال بلطلالأز بول .لصح اانا

 0 'داط .راثو ؛(ارردلا بريف لوصكادام نش ىلاقوثسلا نولي امن او لص
 اء[ لاوا اب نعاضتنم اقللاو لصول ب بزي قوحلالب ثااثكم يرطا
 ٍ 'افراعا رايرلانمرايرلاتدداذا .امويقوسلانوكيام جرن او ياما
 1 ” دلوري دلك ناالث دمزاولو بكار ات ! نم ةرشلا تاي دش اطل انهدكحاو
 تراسل اورجاوانعر الوديالازبإ واول اق مقر ائيال يزلاق وشل !انكيو اقلها ب
 1 ” بلوز زيدل ورع ىعاضتتب قوشنلا انؤيؤ اقللااب :بنا ان ا نويهلا باولو

 / رخ الاس باطحالصفو_ا اقتل انيدل فات مر قيراط اكقهزالوثلاو ,ٍ
 1 ا رش لان راتل انا ربوبحت ءاحل لاق اش از انحاز
 / يع ةلفحاد دريل او هني 3و فلول اب اتلشل

 | الكقوشسلال لصي اي داور اراها هقوش دار هنعرضجح ان مشعل هناررق اذا
 ظ : 000 | لعانأف هتيويبرقوشلب ««الا اونو ان افاوش_ ليقنيولا زو منهي ربج

 . :اقاتشمفءاابل لا ا ا ل 5

 ١ ناعزيقوشملانرعف قا تهل لوضولالاعّفوشلاءاوروف نال اان او 01 ْ
 | الع يديسماب فراعلايلاراش الاتدااجلو نيا ذيع ااا !قوك 35
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 را راما اب ةلصو فرش اقاتشم متسع
 ... , البل كلصوبالائطْالف شار قوّسومأث ايا ىليلغ ْ

 فاتتالف ابا عططتنال انلش بوب !!ب 2ورل اقلودوهد امئلاز اجو قوثس ناثلاو
 نيبحن نم عصحارقوارب,الاو ايس امنوفو قلعتل اله بيزد ار انام و ورلا ١

 ْ ,ل وفد ىنعملا انه نع قوزؤيلل
 اي اننقاضلارونلمواهبلا ةقوشمرعن ىشنلاو ابقناعا
 00 اهبهلا نم قئامرئنيبو تب امص لوزتو ها 9
 - .ى فوسملاو وطغسال ةرللاو ىئنل ارب او ى١بول او لصولا لاح قوتسلا اف
 تماثل ةرئاملا 060110 نام غةسوق انهو عطقشي الل ىلا سلا

 ”٠ لئم نوسة وسبل ف اسير رصدزصالاو قوثسلاو قوشيي ف وسر رصمقوُنسلا ف ايا" , فاني قاسشاررصمق يئس لاذ" ن تسدلاو و
 0ص تقفتشائ ىئاش لاقبرف اسةداطمو امسالا ا ق ايتشالالاءاعدازااووسرفاس
 قالط هل از عرنم مالى نعم هيلع لغو نايتس اللر رصف وس قوثملار اصاديلا

 رماو يرلاوض قد اًسلاو ق نشل بصل اذه قوس او فوئسملا اء اعلق اينُسالا دلا ظ
 قدانسلاو فوشنتلاو قايتّسالاو قولا تس الا انهو قوثسلاعاددن
 ردا بدعم لععلاررصوؤصدلا ةوزو قوتسلااماذ قيسلاو قوشرملاو

 صمونو قايتشسالااهاو ايش لاررضعوسار اصر ش
 ل در تس قاس بر

 ١ نا[ دغيم مسي انبلا انهو ىطنو مهو وزي لاقي القعده ةنهى انشر
 راجت ب رجم ادام لعيثورف قيشسلااهاو قوتإ رص صرو يززا ١ نادل م ب. ىاق ايتسالالا قوتسملا يعادونو شاشلااداو ليربوع وشما ٠
 لاهبرداززو قولا ف اف ايتسسد)نولاعاو ظافلالا نهئرامفوؤ«ززو ٠
 , عل زايز لكل رن انبل هاب نااولاق ان قولان دافو دز راوهو لصون ارو

 بح ةصنوشسلااوع نلاور سن للي دلاسياو يشل مجلات
 امس قوز ثالت يو د ا ررصم ىلع دباْع اوهو اقدر فاور رصف سس انرل 2

 ؛انوت وقر اكز الاو جس ضمارب تمطن اهىلع لاس جرم ظلانل الوز و ساو
 ررحوتْلع] ري اود لكاسهررل اب دا او طور تس تمار الخ ىوق ن اكدر كذا ااولعبعأل
 0 2 1 ل 0ك 00 : 1

 وجدو رح ورك لل ناو تلد ذب لعو سوات مهي قو هدا ادرس
 .ماةريصونلا لع ق/روطا رس رتب اتلا تأءضلاو ما رار

 هلأ
| 

, 



 و ةريع تيسأز أ يمن تيبسافا ل 53 يضاف نراها يرارزإلا يور جئاوبامالسالاز :
 ' | 01 نر ترج اوهوزلاو كذلك ككاركذز تينم مكر قدرا
 0 زر انوا اعد تاغ لذ دال جرت اجردةثالن لعوهو
 1 000 اوؤداسملا موزلو وهشسلاوم, اةيلاوروتنمل نيل ا

 ظ 0 داك دوعع نيل داخل: درهشومو
 ظ اونا ا اب لابو بلل هذول ةلانركرلا نا لها قرد اورك ةءافن
 0 ندع ال نفت ابلكلاذ اهرحإ لرش اناكامرب وي
 00 باو ابها ئدرصولعرك ذلاور جلا سر ف يرّشملا
 000 : ةااكدلرتاثلاو لئلا كذرفارتساىلاربعلا

 ظ 37 ءلادسوم و زل 015 مكولس لام فو لمالاو وز
 "| براس ارحإ ١ صيأكو قي طلاانهيف ةيلاوه
 ' | *هجورصتيو اعيمح 0 ذوح لقا عمن اسسلل !ايركزيا
 7 ًايرلالل اون أنه سانل لج نس لمعل اكن ناك ىل اه هيدا
 اضيارعاو عت ال ا ع ماهاهيلعب اثيالو اًنربدتعي ال
 ظ دا لاو اص بر نسا ناهدحا اعقل
 ظ وي اوه هو رك ا ميخر نا ها ناوش جلا لهو رد يلي ة| اع
 | 0 ايدو ا اا

 يس 67241 و امناسا 0

 1 انهرشاو ئتسلك د وردزن ىس لكل عوهو منارعاو مال اب / ابا رشم ضر اوهو
 ١ ا 211101

 ]آ
 ٠

/ 0 0 

 نك

 2 ا رعب يجو ديس ١ ع ' ب ب را مدي دن .+ةيدهارس نسم -

 8 اها ٠ تب
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 أرك بحاو ازكركوم اننا يرن علب ابخ !هلا

1 2 ا ا كي بخ
 كرري 

 2 و يزثدموضدو لضن زيكو حسبت و بكو
 بلا ؛ةا بش او مرو د

ميم يب دنع وريلار ايش شم اننعوركز كلام ةولاو ..
 قس يف وةوا نه هنم 

 لضف وكف ركأرلا ةروكرملا عاودالا هزه توجخأ ناف حا غخيينفو هوا نع وكذو
 ٌديسلاش م ماجا اركرلاز و انم ثور امورك ارّوعلا هلا قر ظعاورلحاورك لا

 روشنملا طغارتؤركرلا قفو ن هنزلولاروشنمكرلا قاكرلا يلعاوب ال اقاريو
 تاوزلادومقريهبو مارع |نولث ارب هب نيدبرلا فيس يلقأ ايساركذ لدوو .

 20 عد اذاف ربما 0 ا
 جمال امفركر ل زعمستاولأ كسي لاند هتلاسر ىف يمشقلا

 يلو ةلاقو ىف ةريسو :ركارلكرع ةفاكلاءاضف اضن! 'ةلئئفلان ارسم

 يلد ايوحو ولك 1 يش ةقيفك العا 0
 ههاربعردارنابجإ ا دنس يريششل م 0 يئس لك( 'رءاتنوعبل ناك ئش لك

 هج يضانرو اوغيراساتلايرايدل اقف مع 0 م لوسي انيزع جرجا
 وردا اوا 1 ذا نسلاجتلاق ةنجض ًايرامرس(ل وسر اياعزم“ ٠

 . لزايساناف هدنع 00 اراه هدي اسكت َن الزم

 لاق فرك ا لاعب اقو مندعل لم ( ثيح هئمربعلا
 0 0 ظ

وانع هشالاتراحاشيرحو و هحور
 كور م

 ص ليك ثلا ةلخ ناس اهركذتذا راع ليمارس بنل مس لكي
 يدان ء سس زرحاذ نيصحرصحلع ق ااذ (كحاحارس ثا رمل مركؤجر .)

 م تي نه ورلد تيرا سال بل نطيل سس يدل ا |
' 

 ول اصلا هلاو بطلاراكلا,ب 3و ميلاد اقتحم ا هامور ل يح "
 دارسة نعاس ) 0 0
 يقتل ارانزوزلا ورع !يلغ ضريدلو لكزلاب للا ةورع و فرسْنفنز |ريداشاف زب 58

 ا 8 رمال اذاودسرتف اوريلع ولع غازاف هرصردوو
 ابوسول ى اس انجيارن او سول | وممسن انر) و بابزلا اكو عضولااكريصرؤح عمن او
 11 نمرفاو كى انضم [كذاذاةرو رصلاو

 مامالا يورو سناك ذاآف «توسو لن وو هسا 1 ىب'بلذ للك عاج



 وهملا

 جي ااروالعمد نبال عاماعومرم عسا ىضر ل يجئ با ز اوه نع وتسم او رمحا
 يتم ةردرض يل ٌتيبرحزم ملسم وع قب د ساركذ ئم سا بارع مرل
 اوريسل انف ناسترلل ايل مصل فدو وير طو ريسي ملاك ريلكرس إو صرسا
 كسا ثور لالا مالوم مل ا

 اوم وسل )اق نو رول ا اهورد ا!لوسر اياول اذن 0 رلاو

 وهزووزيملارلوك واح يل امون نود ابى ىاقنسإاكنب انداريرخ
 0 مصب

 ١ئيناتلا و ئيسملانوكسو ب وض نو اذ و

 مرت لوماعتلو ميفل يقام نولابال ل خنومو لاك ابثوعلو ملا نكاسد هه
 - لوي وهما لذادزلال اق ىريل دال وسر نارزع م ىكد يردك اريعس 1 0 نود ىف ياو ريح أمامالا راسم
 | ىزهاجاو نلت راولا سوف ن الطستعلا ل ا 2

 0 0 "لاول ال اقازلو لاق تيا را

00 0 
 ا ناو مسعر ترك رسست فركذ ناذ يركذاذارعهانأو يب يدبعْنظرنع انا اع

 ظ  ةرره واع ىسئلطا درا اينماظو اهل لامج هلالث اصب 83 هنمرجألمو تركذ

 ميقرماو اانا ريع اص و )وسر عار اره ١ اصر عساونفرريعس يبا و
 ظ زورئمل  رمىماهئكروريرلل 0 ردو ةترل هيتس وز "لل ام/تئحولاسانوركزي '
 1 ا 1 "فما 10 1 لل انزع نم
 هر تسلا لاكاو رصاثنباو يذمرتلا
 رعأوت 00 710 ةامناوف حوت اجر ايفر
 ْ ل 0 9 0 ا ىلب اولاك ةانعااوبرتعيو ىوانع ااونرمضتف
 1 مينو لال نيف اة نيابي

 ظ ا هيرلالاقو قيتشالارون ميلقف سا ف نقركَو ا
 0 0 د ترتكاالا انين نا ك ناك 0
 تر ةهلسح مرا الا هاكربزلل عقو اكو ناسا يلقن ركل ما اورد رنابح

 ] و مليح الر بور مساح أرب و اوبلائيجازالا عرس بحر اايداكال اق

 راصال هئاسلب هركذ نعى كن نان لكول ور رو ا هركذ سني ناثلك

 1 ناك بونكو وفد نيب ارك ذ

 ١هةدستكا . يب ة#



 مشع عيل ا لو تالا لاا دحارحاكوتيب للا يزعلاو تالاازق ملاول اة اذاث حاحا وتد
 لقانلا رع اسس نفىلقل ادار أ

هضعل نأكقح ملك كنه لانا دموع اصر يقال ا
 م

 0000000 ديحوملا حالها منازي)و سارسابءالو ف ناسا لفكر
 دشسي يروملان طاينرل زفال درابلاانااكبعرلم ريفاالال ا _

 اوو 0 ]

 - ناب صننلا ا
 ماولق تلجورس نكد زاندزلا نوم ملائم اًعلاركر ىولف نب اركا ٍْ

 يلاسل يرجتفلازب تلو كاركذ ةرثكاك ان نال ١
 يلع ار ونلااق مَلَق ف عا عت ربرطداز ربعيزه ىررح ا ايش

 ف ٍْ دوا لتامر كحق اكل

 "يدي دودؤقلاب 2 يعرتادو

 يررصو ن ريا ليل اطا ع ا اكناععالسابوعوا
 ذوو لشن عن هسحيتش ورجل اا م بوصل

 ايلا هلطبروطصمل ضف ا ةضف كاكذل نورتمل فاو اليل نونه فلا فو
 1 ارايرراصئاهر نب .تقزح ًاينرلالاثكر شوب شاوي
 طيح لارؤنفرحاسارلا ىكز 10 ما محاابه راصد اهروس هنق اةدإاإا

 رضوا يوساهعزم توها ل 0
 امسالو را ندسوا ديوس وصور اما نزك يلا

 ىو نوم لا يربع يلقى عسو

 قو يردااذ قيحاو ىقلرب ميل قوشلايصغا
 يعبزلائكسااباوزغ رك ب ىف ىماقامرزف
 يقم وومعزكى دزح اشو رع يرنعلح

 عصتشلاذ يررىتحرلاه يلع ت ريت سرك ذا ىرود ال ارممح اونا الو

 ءاسب هلا لاا هجر لفي ع نهارك د ياعجن لفام لوقب ناكو ةرزع م

 يتاطسبلا مرياباناليقو ميردلو موعد اينوالاصاوخو قوبشلا ومن اوربا اف
 هلع اكرذ ةيربهو ةلالهارردام رساولارل ؛: لوم ارهنك جابصلاو اءليلئّقو
 لاههانايبسنول ل الجا نايبسد 0 مرلا لابد لزن حابصلا

 مك كللعا ل /
 0 ا نيرا ادرار امرا دبا كلامزات
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 هرم وحج

 اور طذاحباز 6 زمّصلامويم انلاروملا برجا ملول هظداو نيالا شت لاقما يي“

 0 000 تاق تا راينا 1-2 اد يشري كرو
 8 تربح ريب ربا ثباطالو : 0
 1 1 ا ذتءرلف الاد علطشي لغات لملم نوشصوتسم
 || وال نيكولاي االول الكرش دع علاق

 | ميكا موال عاقل ذم تاكو 0
 ش ل فتساو ىّتح .! مولإ رص اواو [ لال وكر نعل فلاوصلا اكةريلجر لصرف يح

 ١ 58 ررانتسا زيك يل ةربجلب كاوسبا سم !بازيك وللا < علوتدو هلبسلا

 ] لطول وتس انيك د فلوحو شحوسستد اهازملا بارت لي رعلاوسركب
 1 يدوفو ريابصلات دل دابعلا عسا تضل قركذ ىمرسلجات

 ير ذ | يوهانممساب ليلا ا: اقام ىلا اهوتساوه +
  ةةلااللغاشناسللاو ىلثن !ابركذل ا نع وشب ملرثفرعمو بح الاه يوذ اذاذ
 !ىلائكاسارسا )اذ اك لعدلا | هللا اب قلعه يك وروسكق لك ا نيدوبو اًعداس ميلا
 0 ارحاور ارابسجاباينرلا و بعص بعرساوضر بلاطو نبع ىريس

 29 ١ جورلاوريع سجل ا كرنع 2 ورلا نارع 0 28 ثلاقو عك اثو ىلع. 1

 ينولعرارازم مسجتجي و نقدر ا
 ظ اروولا و نسف ىد

 0 راش لسيلاةلاح نم 9
 ا ايتط اواو ناجل كازو انهو هنا ذخرا اريك ااوركواو
 0522 يدر فاجر انلا__-لوقؤ و لاضوال ورشا و لالملاىلايرا او لاول
 تاما وكزام لا ةراش ركب دالاؤ رجا اومزالو ارضعدرب تعصب ”راع

 الص لا نعرع سا نمز يفسالابيصح ئباةردرب نع لا خال'لث اضف ابيملا

 ظ  ملئمركارمر كياجترا عش نعول اق برع برهلاوو ىرمرلاددواراوب ا

 | 2 هومر صا لوسرر او لاف رنعدأ ضر ةريرف يف انعو زاّئرجاعنباهاور
 1 نيارهس نع هل اق ساننحرو نونماوك اك اوارلل يرحاسلالانئاشما
 ١ دجاسملالا نو ايملارشسيل ل ىريلعس ا رضردا] وسأر لادن عبس اى دعس
 ' أ لالا | نعرتع ا ينجر ةربرهيإ نعو رهامزبا |هاور ىلا كول ماثلارونلااب

 - انو اانعالك د لزن دنا قل سارعا عارو | ىيسم او ااذح نم لاق ملكك م يلعبس ١
 ا ١ ولاول



 2 ! ةبجاسم اى انيك رم ارش يف اربلملل باو مك يراؤلاوا ا

 2 الاقو لو راع 0

 ا 0و ديغب الر ال !ىف ريحا ل هلل اة ينس نعاني و © لعو

 5 وسماونال ' وش و يأت نع دي شد نور دمعي ا

 8 راتب انا كيده دعوملا ةأصع نم دومهسسل اون اوم ن | كر ىجإ._.ر ىلا [ب9رارلك: |
 6 "تاق بانلاف يورالفراتلا ريالا رجالا شتا 00 ظ

فيك انس ليوسف ناك دو ريذخ ناو دكد ىسصئيو
 77 يقدر اماذا ث وكت 

 نايل زع ابلغ و ع ان فين  ةويس زلصلا دل جلد لام فانا و ٠
روخ سوم وملا ةذل تفووقذ ايزل خلل الو ظ

 مجضاوا اطلت 0 قا

 يي سالو صبح وكرت يل |نع اسي جاع زنا نجا ديزسلو ا ]
 ا اة نالفرساشلالاقدلول اق نالف رهاخ اتم نا[ ظ

 0 0 ماولو مف أذل ءلقتا نيت ا نه
 اسااووامصل وش نم حيصلا جالون

 تت امرك أم انك مشرع تلاق
1 

 ئرطورعت اعئلتم غل اةالص ماكر يلس اكرم لوس عف لد هيشيف
 ل اوسبإإ نلَعْنبُخ

 يا كناشنالدوعسزب انعو ردع قف هس نمرحا نير داع ةالصلا يصيب تح.

 اعل ل ميزساّع وعلا ىلع ىريلعسا و سصونلا ل .
 0 دوا هاورثاو يتعراوسلو

راو تا هرانساسراخازاقرىيع1ف ديَزْغنباو ْ)
 2ك واول 

 006 داعم ن اعورعو لب ياو ماكر يلع صويل ازع وص عمل اببغزبالا# عادلا
 نكره ) ا ةباهجلا اخ هل ضع ئالااوكز 9 نالاجنو بلقب ظ

 24 د١ اتم اسال اكد

 ا وصن يدانم كلامو ألا ءأين كاملا لاب عجب فر مي اس نا ظ

 :نولحو هئكيشسْرْمَنب يرلاّوه كلم ادنلا أهو رفاصال ١ ا هفلصم يبيلك زم
 م

وبيده اد اج أن ثيح ١
 ظ قا "70/0 عك كاكاو 

ارزمعب ابنر ال ةدعاو لم ا« هلام او كر سلاءاتلا ٍْ
 0 95 ةارمم نوكي هوك وو ضعي 

 0 ر اوك رغم قللازر جس اسري زار سول وي ْ

0 4 كولملا هللام ءانهو ليقو را يكيشادشي ثق 0 ل ا
 ا 

 ار 2 صاد تنام هلم ارص يزلاوضرلا اب رح )

 وك يا كارفالتناقالبلاوفدا1 لاو يركيماك صم مف
 لعاب(: _.للو نيحارلاجزاي اهنا اوضاع اح رحاب اليابو م1 ظ
 يقل العم اهنول ا روصو نسحب ا! ذان سه! دس هونخ و ْ
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 امال اس يار يجو نمل
 5 تنال دك شد نيينيهش ليي يي لا تتيح 227722:3177” 2 22 ب

 8 فرس لل هير تت ىلصن
 ْ ديوس ا ل مي

 ارل او !ىورزعس هرراوسان هن اىسارب زيلاو رثسلاو
 1 مل 0-2 ىلع عاب مه درلا ركل صن لق ريلع

00 
 | ارصيرضير فت ايلث اعل ب

 | تاو لتمر نر هر نزم لع مس ىداوبو طعم يداي يا مشفر اح
 ظ منيل خول قدا نم ناك ناو امل ليف هنملق الولع ازهانك ناكوالا] مو مكعب ظ مازحا رامصاف رق اكلعسف شنو لالاو نا ناحل نامزلل صل
 1 در رظ رزر رصماع سامل امنا ل ردد ا سجس ناك نط عي اق اما
 ظ بولا دوت تبل ايعواوبد رب تيه ازاجو ع رلا | ب 'وبهو شال نيشسلا نوكسيو نونلا خبوهو بحر ارسم ضاهلوف بهو

 > 0 ١ يقول ةقرتلاعرب ا ا
 ْ كثانب ٠ هريعس اعاد روصددوم ارذال فلالا 1

 [ 00 بابواليق يلااوبضنارل
 ١ نللاثلو اهريرتسا قو القت سازمزال هارب تيوس اغاورسمثلا ضم نموا: يبل زيررلا عيب ف ةروبرلا) اهتلعرقو ايصل ااكقرح ا عزا عانرل 'لوصاو
 افا او لاج) انوا" 0
 ادب اريد ]لاو قرشممل ل طمس نعابزال
 1110 دب نم بجايم اع ربعي نوما
 110 الا ناكل كاك بت أجرك ةوحرلاز ز_ح
 طنا لما لمادة ال كل برام تاع أ تي
 | ا را ْ يسون كبت ككاو هلناز و
 اناا ترلق اوبن خعناو ءايلا تلج يم رلص اضم اهلغف حاذو
 دال ارش لوادي 5 سدا ولا عدالاو بيلعلا
 0 اردكاشلا هزات عامملاو اي

 0 يفشل يا ريل يللا والا اياد اناا ترتمات اا
 وماقلا خر اذ اين عنصر اكازا عرب بسم اءيسلاو ضقت كلا هلم دعس

 ا اكاو رويويسلاو سفن [رسفست مستو بهات مشو |اميشنو 5 2.
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 ٠ معسي)عرازاو لعق لاى عو ةرصتلا هت ايبا ياارتايبارلوهو برملا و ارجرالاو
 ممطنلاو ةروج اا دف ةرحاو فاك لع نك اذاو ةدحاو ةيفاكى لع تايبا

 ل هد 550 :ليفلا 1 كه ا

صلاإ بك هرم ئيرلا عشن ميسلاو ١
 دا دانه ايري تقل حاعملاو اك ع

0 3 

 اهي

 د م وموهو مالإاو وززلا نع لوو مم زيإل هد 20 ا

 ”كردالو قد اباويصا 0 رت يلعرعيس وثوم 17 ثلا 6 32 "ا

 مانيجطوللاالا يلاهت_زااهتفرص ةريرعس 3 ورا ناو نكئيرع فلا

 فئفنز لو روم ا نر و لعرسيلررال رنا نرفصو البحر رب ثيع- لاو جسب

 ةنكملا فررظلا و رلحرب ملريهصتل نال درت ملا او اررعس فاست ظ

 | /ةوسلاو ف, لدا اك
 ابناتنوكا فك دازو كيرلا خساورملاو نمارس درسا تول
 يق وهو كرب عمه

 نم لوالا 2 ]
 كب تع افوشسك و ابراص بمروحالا زج اوان [ ينسي ناثلا علا ١ ا

 88 ةيسو سب هيل اقي لخولا ععسلائل ا ةريسلاو ميم ملا ايس

 تبافشل عارملأو ةناقلاو نزولا ى جام نعل !انهلفاع
 والا, آو اضرب عير وججالا أو اير ضرل لاعب ل والا عاصم ا

 نئيباملزفلاو لوالاعاصح ا ف تك اقالب ةوشنلاو نينشالا داع
 ل 37 .ه أ

0 
 مو

 طار صةؤ يضع او رمق ىغقم نوروم مالو حلاو اهيف بوي ا ؤرمو 5
 9 51 | ل 9 م 5 / | 5 هاف * :

 وقل يرصد 2 اناث ىفممل 0 4

 تملوت قاغنالازمو نيم نإ ةوركو دلاوض نامل بني امورمشلا ١ ةانلعامو ل2

 ”نكاونلاانا لوقو كيقلام سال يبس و تيمور عبص االاتنإإوه 2-0

 0م تلاد و ويرصق و فلكتر ع نه ق اولا انه لثه نات بلططايبع
 بك بيسل نسروطتسل نعام لكان /لع تاروئسم اف بعاضن و اريثكد ها لثم
 ., لبتسا الب ىلو الا ءاتلارسكو بلطملاو بز م ئ ايفان هنا يوررؤو اره

 موش بم نازواب ةعتس) عضم ب بوي لعوزو ضررا ماو بالا كوعو
 ” ون. -افصو نلعاقو نلوغم ميلصا ميس ير هوجارزعوهو ةموزوم/زحاو

 تاب ديار تدون وعداد دي
 : سشه و رىلاو ثلا مهاهرلعرا/ و :ةئاع 00 ئل رحاصربعو نت الع اف
 ا ووعف اهم بلع مب 1 0 0.

 هرم غايب ريعابس ةباعو ناسا نان الح ةرثغو اظل نارام الا
 تر جلا انئاهسسو تحبو فيظخم اف زقور ملا راثوال و ذ نا عقتسسم
 ملوقب م انس |ىلا يز | نيام اري العلاراش ارقد

 ابونرسياهر ارجو رص ل هو رف اوو طيسبلاو ربرم ليو
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 يس وع جمس د تي يسد

 ديس سس لي سجج

 يا ا ل - به يمل م

 7 و تيم نفس
 1 هدير يسارا كمر الا ةيصقو
 در الث. ضرراعاو يكرم نلعاف نلعغتسسم نلع|و نلعذتسسرلصاو بولد
 ١ قرع تو مزع امم ىلاملقنو نلوئتسس ود نم ىلا فدك ةنوبحارت أسا بلاغو

 رعد ةرلوقو_لوألا ببزلا سئقو ملارسكب ةءاقباو نلخاك نم فلالا 0
 ةواهنم ناصدنسلاو ااهيفةدايزلا ف ونحاشدطو ارنارراررع ي اًدناماهدجب ا
 | ل ل ظعو ائعو تلذعو حاولا ل اق ملحم يارظعو اهيفروكذلا ياايمالع ص
 . يطا ةريضرب ظش ا هوقشملاو هيئه ظعبو سس يعسلالان ةظعيلا]بذ يا 2

 مدو 00 ورد ا او امحا

 له دل ورعاسلاو 1 ل1 15 رتل أو

 اعلا هنعرك لرق معد هد اواع مبجسد ف

 ب رمزعت 200 ل ملا

 ظ را . وانت لما! بيتشحذال ههنا تسي ترم ةنيبمأ ا هابو ارم

 | لاطرمايحر وفاشما لاقاك ع دينو نيصزص 2
 يرزق تما دول ميسا رسولا يدح اريظلاهاوررق لا
 00 0 9 ايو مالعلا م رمك د هش ومالكلا

 | كاؤلرح ل 2 10000 اونها
 0 ا مز حاو ؛دئا لامر لأ لضريح
 0 0 و لشد ) ليس يانا
 | درت ىلع مير مويلا هليسيرعزائكل 0  لومنوهو مل ديب

 2 ل 10 رابقع عمايل يزيابرد
 |١ مبسم د يع ردا وصرمالوسر يري نيب ةحاور نب اي رس اهنهيرظدلال يو
 1 ١ ار "رس رك »غاب هيعلخ لت رلعساصوبل الامم اوس 0

 وصولا سلا جز اق قمسرب ارب اج نع أضيا م رحاو بلا مه | ىردجرا اصيل
 | مآ نيراينسا نورلا دج رامشسالا ورشانني هباعص اناكو مرن 07
 تيكر أف ربرثسلاىع اضياورحاو دارو تلاسوهو يله ايما

 | تلصلاي!نتاعبب لومة داما لكم ا
 0 7 اعييوس لامن كس اىقح هيه لع ل عسر صيتلا لا اتيت رشسا الك
 ١ سوتتلا عرش ال رب ياميه عمو ماسي داك | لبو ميكس فصيل | مو

0 

 8 د0 ل ل ل
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 ساو يو يا لوسرزعزطاذيوا ايا سدا درباب'
 ١ ضن اوارعساز ايبلان ما مكر يلعس 0 احا
0 هع تيار علوا لهن و ا

 قمكملا ل ارياورو 

 ١  7ديم ةليعز نب ابعارشنا) ب افكت 10

  2انستا ا وب اًاوعرت 55
 تدااشيو علا م ظ 0 30

 ] اشو !اوبت ناكأم نم مرك:لماابو 0 3-2
 ل ابو تلادب قسفيو مهيأ سس اج سانلا عمم اباطاوا كاد ءورجوا
 سوا هن بزكدلاه سانلبوا قريع ]سم ةوئلل اكدمواثييرحتاو  0060 3نيو اطصانرطاررستتسي تاو الاثماوانعامو اباد 8 14 |

1 
 0 ١ ممل ميحي أمل تلا زذاطلو بوالقر نمرعاشدل معرف لك كابوطو

 ْ ١" ا انكار بخ او ومع ! مز مناولركدو مثراعو ىاذطلا 35 5
 تايادى سزربلا -_  8 3قط لكك 5 م الكاز لوقي تيحي ورول !نبانرلار

 2 1مل ناو يديم هملاامرساو 7 5 3
 بامزلا رحت مهرلومن يل اقف ' مار نم نكأ 2
 هو احا جرحا هم ًاخليكولا لو اء حوهو نيف قل 2

 يالا النك ادحالن عناء جل كرك رباع رج 5
 ْ ا: برد .اتيصاعم نينو دب ةبلوعايول شالا  0كتمجررب ئهلبت اعلن ش زم عد قط  9هو تررسأ اهو دحاامو تمرذام ل مغا  5ظ 5 فدزر ملا ىدرب ملعاع كنياافو ترلعااه ن / تف 8-3 تا

  7 1ع0 مراجع دووم ث ف كرابو اينما اصم ىلعرب نونز ام يلا م يفز
 ْ ايشدلا |مّعالو من اراع هع رف !و نوط هرع يراث لفها "يفشل 0 ْ

 .لامورغرب نهنع إف ىلكرب الس يعاولستالىرل ىلع مطب داو ىضرباا 62
 "تن يق قيل ةنيةقيزسلانَعَو هسلجب نا( ينج لتك ميظيدا سة رسالوسرو ناك ] ظ

 موكب نادإب او هتبرجزم ةرفازا ىرشع سل صسلا ل وسر ناكتلا أيهلعهدسا

 ةؤعاح دالواثلعا واير تاهو ايو :أطخ امانلزع عرعخ ملا كوقيب هساجلص
5 | 

 وه ”رسحأمل

 ناو
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 امس موج نزحت تالقي نوال لاهن امن اكينا بحانع | 07 5و فيعص ةرناالامل الارخوملا كداو مرتعمللاتننا اشم
 :] /مرانغاو است اورحاو يملا دلا بيرس رحاو نيللى عما اسو انوطسر اه قرعل اللا
 ا ةماؤ زب ىوحدلا ةزاصر سن الوان ارذاولتنالو [لسلج هكر اسالوسر أبت لف لأ ركب ذقحدل) رص دلو ان قولت الو | لير يطتساىإ صر وسي سلع هلا
 1 : اا امس هل ةر انك تناكارشلاق ضمور اكل ادلع ابا نكاريح )اة نمي راق
 < مرر :فاع ,عاضيا زيت رح ارممن رعرح او كيلا بوناو كزئتس ا تاالال ًال رو
 0 00 مهنا انطانو لهاظو ا حاوذاوانرئضاو
 0 :تاليرعغاو!تاعور نب اوان از اوخرتساو ةنابالاودعاطلا ف زراو يغوامو لقلا
 0 كاناسحاو كالو كيوص ناعو انتا بح زغأضو
 0 ةرانرلاابر قمحو مناد ا ةراوسل ا ذح ىرانا ةيطعلاب ننوين أطس ابأب ةؤوملاوساوان
 1 اوس ا لا راج اءلاصاو انو راع ضاع نان ان
 ١" اراهزجا نير فو انراز يوتنلا ل مجاو انيويخ حالصاب انيلع نمو اسير ىلع كونمع
 زهارنإ  ابحوم نداسرل ياننعاو ةماقتسالاجا/ىلعانسبت انداهاعأم انلكوت كيلعو

 رشانع رماو اندكاد راربالاتشيعانكزراو رانوالالمتانخئئنحزتئقلا مورو ماتاشمو
 ىيمحارلا عب ايران نمانتابماوانثابا باقر و انباقر ملل قتعاور ارشالا

 ] هلرولو انوفوم رطاطلا ىلعسالمحريصنلارظنو لول مهنا نبسحو شو سير 1 لج 202 ةيساقارطاضبلاو اجلا ةظلاد ادسافلا ةكلابب تاع ١ ضانهو ميلا تانجؤ/روملاببسو مركناكمحولاصلاخ باك اانهل محملا كيرلا
 ' قاستسر وسجل كنه ظوح و قفاصنالا رين م أ: نق ريز عفن و أفورصم ىركا

 ٠ اوكا ن تبا ادهوو ناكامو ةرمح رمضاوم نعيلعلا فريد ةسكيوملا مزن, رايس مجم
 | |. 10 ةماق رام نب روسو ميو طم" لامو ناد دان ندريف ناعاوؤ ْ

 ال قلو تل ووفوتطاخلارتكرداربع ءاقلاو قرذل وضخ كبانإ شحيم رم | 7 لع شياب طاحا زهاي كيلاميحوب او هتيشم ىلع عاطموهو هقنب نرش
 ١ ةلاكاو مازقلاوايرلادس اش نعانوصم يرعاك مجول مب كلا لش نا

 ظ ' دنا ىاصنالا ئيجا رايهم نم ' مالصأ)ار راب ناو هني يرازب, الو نيس نع

 -- دالاوعإا قبس كفل لملف امرولا ند يلع زي ذوام صين او نس زهريلك عام

 ا صح 5 - 55-5 2 0

 7 ملول ارورطلا نمزف اظان !اعاف دار 10 وهل اعزل ارد انتاوإ
  اجوزلااب فرم او لاننا برازتعاازبو نالوا كلا وم يوسلو معظم
 1 نز مز ا ل / 1[ كل
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 ةوالق ىورما رع |مرح ١

 يا د ير لبقيال نم دو أ بيلو
 ميرة فولسرلا ءابعا اقل هاجت رارسالا دعمو هين رلارارسالا و
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0 

 ةةالصلا)ضفار امموزهجإك ٌْ
 . تضلاو دهر انخا يشم 3 لارج ةذانم هو 4

 تاو ريرجزياجالاابو ردرق ا 0 .ناسحاو ارثحانع 0 2 ْ
 ا مشسلا اره للان اكو 1 ىشنوأان : 1

 ا 5 ا هب نم نول موب ن يرش ظ ْ,
 ةلملا[نحاايحام,عم اةولازم فلالاو
 "ا روطعب جار مضوتلاو اان فرمفملارقعلادرعلا

 مانو يرلاولو راها دع ايقاف شمرل ايزي نامودل اثار ب ديحا
 ردا اوم لاو مم احلا نايا ا: يبو 1 !ااباواعي نمو 0

 4 0 فور ناّرهالدو تالزااذاغو ل 1
 ْ ىالاعلا بمر سر او يعل

 ا
 ١

 " 11 قنائوات نا الولو تك ا
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